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oDPoWlEDzl NA PYTAN|A WYKoNAWGóW

DOTYCZY POSTĘPOWAN|A W TRYB|E PRZETARGU NlEOGRANICZONEGO
NA WYKONANlE ZADANlA lNWESTYCYJNEGO PN.:

,,Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim"

Pńanie l
Dotycz, przedmiąru robót na remont stąwu pgrkowego w parku iu Ks. J. Poniątowskiego w Piotrkowie
Trybunalskiu
l pozycja 27 ,,oczyszczenie stawów i bąsenów z roślin i namułów , wywiezienie sumochodami na odległoŚĆ

clo 1.0 lłn w ilości 924,00 m3 "
o poąycja 28 ,,oczyszczenie stawów i bąsenów z rośIin i xqmułów wywiezienie samochotlami dodatek za

tlalsze 0,5 km w ilości 9 240,00 m3". Prosiuy o wskgząnie hóra, ilośćjest prawidłowa.

odpowiedź
Proszę o zapoznanie się z treścią Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.
RoZDZ|AŁ XVl. oPls sPosoBU oBLlcZENlA cENY

1 . ... obowiązkową formą Wynagrodzenia jest Wynagrodzenie ryczałtowe..,.
6. Podsiawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany projekt

techniczny, opiS Wykonania robót oraz specyfikacje techniczne Wykonania
i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót nie stanowią podstawy
obliczenia ceny.

Pvtanie 2
W przedmiarze na nawierzchnie drogowe w pozycji 29 d.4 ,, Nawierzchnia z betonu asfaltowego
- warstwa ścieralna,, pod.ano obmiar - 6561,981 m2. Po sprawdzenia ilości wg. rysunku nr 2 -
układ drogowy, ilość dla pozycji 29 wynosi 7183 m2. Prosimy o potwierdzenie, że ilości podane w
p rz edmi arze s ą p raw klł owe.

odpowiedź
j.w.

Pńanie 3
W przedmiarze ną nąwierzchnie drogowe w pozycji 14 c1.3 ,, Nawierzchnia glinkowo żwirorva,,
podano obmiar - 3302,607 m2. Po sprawdzenia ilości wg. rysunku nr 2 - układ drogowy, ilość dla
pozycji 14 wynosi 4047 m2. Prosimy o potwierdzenie, że ilości podane w przedmiarze są
prawidłowe.

odpowiedź
j.w.

Pńanie 4
I| przedmiarze na nawierzchnie drogowe w pozycji j5 d.5 ,, Remonty cząstkowe z nawierzchni
gruntowch w parku botanicznym" podano obmiar - 1880,390 m2. Po sprawdzenia ilości, obmiar
dla pozycji 35 wynosi 2068 m2. Prosimy o potwierdzenie, że ilości podane w. przedmialze są
prawidłowe.

odpowiedź
j.w.



Pńanie 5

W udostęnionej dokumentacji - układ drogowy znajdują się rysunki nr 3-8 z przekrojami

konstrukcyjnymi nawierzchni dróg i chodników. Na planie zagospotlarowania - rys. nr 2 nie

zaznaczono miejsc, w których wykonywane były przekroje kanstrukcyjne. Prosittty

o uzupełnienie dokumentacji o PZT z zaznaczonymi miejscami przelłrojów oraz o poprawienie na

rysunkach 3-8 nazw przelłojów (wszystkie sąplzelcrojami A-A).

odpowiedź
Proszę o uważne zapoznanie się z Projektem budowlano - Wykonawczym; tom
- Wewnętrzny układ komunikacyjny; branża drogowa, rysunek nr 2. Przekroje popżeczne Wg

rysunkóW nr 3 - 8 są ewidentną konsekwencją zapisóW zamieszczonych na rysunku nr 2.
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