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Jakubów, dnia 22 stycznia 2018 r
BiF.271.3.2018.AW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do
Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnienie zapisów treści SIWZ w sprawie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane pn.: Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Anielinek i Jakubów, gmina Jakubów – etap I” tj:
1.

Proszę o informację jak mają być odtwarzane nawierzchnie drogowe i chodniki
/szerokość, grubość warstw itp./ po wykonanych robotach sanitarnych.
Jednocześnie proszę udostępnienie decyzji na lokalizację kanalizacji sanitarnej w
pasie dróg powiatowych wydanej przez ZDP w Mińsku Mazowieckim.
Proszę o informację czy będą liczone opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź: Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim dotycząca
lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg powiatowych zamieszczona jest na
stronie internetowej Zamawiającego.
Nawierzchnia drogowa asfaltowa – droga gminna
Odtworzenie gdzie została uszkodzona nawierzchnia podczas układania kanału
Podbudowa pod nawierzchnię asfaltową z kruszyw łamanych 0/32 mm o grubości po
zagęszczeniu 20 cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm (warstwa
wiążąca)
Nawierzchnia na całej szerokości jezdni i całej długości ulicy
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu
4 cm (warstwa ścieralna)
Chodnik – odbudowa na całej szerokości
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, natomiast
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych należy złożyć wniosek do Zarządu Dróg
Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.

2. Proszę o zamieszczenie planów zasilenia energetycznego przepompowni ścieków, lub
potwierdzenia, że szafy złącza kablowego będą znajdować się w odległości do 6 m od
szafki sterowniczej tak jak jest zapisane w przedmiarach robót.
Odpowiedź: Szafy złącza kablowego będą znajdować się w odległości do 6 m od
szafki sterowniczej przy pompowni.

Wójt Gminy
(-)Hanna Wocial
Sprawę prowadzi:
A.Wolszczak
(25)7579190

