
Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na: 

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

ul. Wandy od węzła zasuw przy 
ul. Malczewskiego do węzła zasuw przy ul. Poniatowskiego”, 

 
 

dot. zapytań z dnia 21.02.2019 do postępowania nr ZP/01/2019 prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego. 
 

 

Pytanie nr 1: 

W celu prawidłowego oszacowania kosztów odtworzenia nawierzchni ulic bitumicznych jak i 

nawierzchni chodników betonowych prosimy o zamieszczenie na stronie warunków odbudowy pasa 

drogowego po pracach przebudowy wodociągu, gdyż mimo starań Oferent nie może takich warunków 

uzyskać od zarządcy drogi na etapie przygotowania oferty, a wiedza ta jest konieczna do 

przygotowania przez Oferenta oferty z należytą starannością z zachowaniem zasad obustronnych 

korzyści.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy odtworzyć nawierzchnie asfaltowe i chodniki betonowe w tym 

nawierzchnie z kostki w miejscach jej zniszczenia lub naruszenia. Odtworzenie to winno być 

wykonane zgodnie z wymogami techniki budowlanej tj. z zachowaniem odtworzenia 

wymaganych warstw w tym podbudowy, warstw podkładowych itd. Należy przewidzieć 

odtworzenie jezdni i chodników na całej szerokości wykopu. W miejscach w których 

nawierzchnia zostanie naruszona w szerszym zakresie (np.: poprzez oberwanie z uwagi na 

niewłaściwe zabezpieczenie wykopu), odtworzenie należy przewidzieć również w tych miejscach, 

z zastrzeżeniem że zakres ten w tych miejscach zostanie każdorazowo uzgodniony z zarządcą 

drogi. Należy również przewidzieć odtworzenie nawierzchni asfaltowej pomiędzy wykopem a 

poboczem jeśli pas ten np.: poprzez swoją szerokość, popęka lub jest zbyt wąski aby przy 

odtworzeniu związać się z warstwą odtworzeniową i stanowić po odtworzeniu całość 

nawierzchni asfaltowej. Zamawiający zwraca uwagę że przebieg trasy i jej usytuowanie będzie 

wynikał z projektu budowlanego i Zamawiający nie ma wpływa na wydanie przez Zarządcę 

drogi innych warunków. Niemniej przedstawione przez Zamawiającego warunki należy 

stosować jako minimalne w zakresie odtworzeń. Zaznaczamy również że przedstawione warunki 

dotyczą dróg gminnych a ul. Nowozachęty to droga powiatowa i warunki przejścia przez tą 

drogę zostaną wydane przez PZD w Bieruniu.  

 

       


