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  W związku z przesłanymi zapytaniami od Wykonawców odnośnie SIWZ, do przetargu 
nieograniczonego na Przebudowę chodnika w msc. Cedry Wielki ul. Osadników Wojskowych przy 
drodze powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie o długości 794,80 mb, - I Etap, 
Zamawiający – Wójt Gminy Cedry Wielkie zgodnie  z art. 38, ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655, zm.  
Dz. U. z 2008r, Nr 171, poz. 1058 ) - udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 1. W przedmiarze poz. 36 występuje kostka granitowa nieregularna kolor grafit wys. 8 
cm. Prosimy o dokładniejsze określenie materiału, z jakiego ma zostać wykonany chodnik z kostki 
granitowej. Jaki ma być kolor kostki granitowej: szary czy czarny ? 
Odpowiedź: - Tak jak w przedmiarze jest opisane. JeŜeli chodzi o kolor kostki grafitowej, to ma 
być szary w odcieniu grafitu. 
 
Pytanie nr 2. Poz. 25 przedmiaru robót – proszę o podanie wysokości słupka stalowego „S 4” ( na 
rysunku brak wymiaru ). 
Odpowiedź: -  Poz. 25 przedmiaru robót, wysokość słupka stalowego „S 4” - 2,0 m jak                   
w przedmiarze. 
 
Pytanie nr 3.  W opisie technicznym projektu pkt. 11.21.1 „Ogrodzenie” jest mowa o karczowaniu 
krzewów, natomiast w przedmiarach brak takiej pozycji. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne 
uzupełnienie przedmiaru robót. 
Odpowiedź: - W poz. 13 obmiaru robót podana jest powierzchnia ścinania i karczowania krzewów. 
 
Pytanie nr 4. Poz. 47 przedmiaru robót – proszę o podanie wysokości ogrodzenia i rozstawy 
słupków. 
Odpowiedź: - Poz. 47 – analogia poz. 46 siatka wysokości 1,20 m, słupki dł. 2,00 m co 3 mb. 
 
Pytanie nr 5.  W opisie technicznym projektu pkt. 9. jest mowa o schodach terenowych, natomiast 
w przedmiarze robót brak jest takiej pozycji. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie 
przedmiaru robót. 
Odpowiedź: -  W detalach rys. pokazano wygląd schodów. Natomiast powierzchnia tych schodów 
łącznie z obrzeŜami wliczona jest do powierzchni chodnika. 
 
Pytanie nr 6. Proszę o podanie producenta kostki granitowej nieregularnej wys. 8 cm w kolorze 
grafit. 
Odpowiedź: - Zgodnie z ustawą nie podajemy producenta – kolor w odpowiedzi do pytania nr 1. 


