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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY nr 2
Dotyczy przetargu nieograniczonego: Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i
naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze:
ZADANIE nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
ZADANIE nr 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
ZADANIE nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko
ZADANIE nr 4: ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie
DOTYCZY: ZADANIE nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko
ZADANIE nr 4: ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawcy:
PYTANIE NR 1:
Prosimy o doprecyzowanie, czy w pozycjach kosztorysowych:
- 6. Naprawa bruków gr. 20 cm na skarpach wys. do 4 m
- 8. Naprawa umocnienia z płyt bet. ażurowych i MEBA 60x40x10 p;
- 12. Naprawa ścieków i z elementów prefabrykowanych bet. na podsypce cementowo-piaskowej;
- 14. Naprawa ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet. C12/15
spoiny wypełnione zaprawa cementową;
- 16. Naprawa ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15 spoiny
wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni;
należy uwzględnić jedynie przełożenie materiału Zamawiającego i nie należy w cenie uwzględniać nowego
materiału Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
- 6 - Naprawa bruków gr. 20 cm na skarpach wys. do 4m:
w zakresie robót: naprawa bruków polegająca na rozebraniu bruku; oczyszczenie, uzupełnienie i wyrównanie
podsypki oraz skarpy; ponowne ułożenie bruku; łącznie z wykonaniem zamulenia.
- 8 - Naprawa umocnienia z płyt bet. ażurowych i MEBA 60x40x10 p:
w zakresie robót: naprawa umocnienia z płyt polegająca na rozebraniu płyt; oczyszczenie, uzupełnienie
i wyrównanie podsypki oraz skarpy; ponowne ułożenie płyt; łącznie z wykonaniem zamulenia.
- 12 - Naprawa ścieków i z elementów prefabrykowanych bet. na podsypce cementowo-piaskowej:
w zakresie robót: rozebranie ścieków i ławy; oczyszczenie ścieków z zaprawy cementowej; uzupełnienie lub
wykonanie ławy betonowej z C12/15; ponowne ułożenie ścieków łącznie z humusowaniem poboczy ścieku.
- 14 - Naprawa ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet
C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową:
w zakresie robót: rozebranie ścieków z kostki i ławy; oczyszczenie kostki z zaprawy cementowej; wykonanie lub
uzupełnienie ławy z C12/15; ponowne ułożenie ścieku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

- 16 - Naprawa ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny
wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni:
w zakresie robót: rozebranie ścieku z kostki brukowej i ławy; oczyszczenie kostki; w razie potrzeby wyrównanie
krawędzi nawierzchni bitumicznej poprzez cięcie i rozebranie; ponowne ułożenie ścieku łącznie z wykonaniem
ławy z C12/15; uzupełnienie spoin zaprawą cementową.
We wszystkich w/w pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić jedynie przełożenie istniejącego materiału
Zamawiającego i nie należy uwzględniać nowego materiału Wykonawcy.
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