
ZP 3410/ 2/ 09                                                                                Cedry Wielkie, dnia 31.03.2009 r                                              
                                      
 
  W związku z przesłanymi zapytaniami od Wykonawców odnośnie SIWZ, do przetargu 
nieograniczonego na Przebudowę chodnika w msc. Cedry Wielkie 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. Z uwagi na odpowiedzi z dnia 17.03.2009r do pytania 1 i 2 proszę o skorygowanie 
pozycji przedmiaru robót: 

1) poz. nr 14 – na 99,247 m3, 
2) poz. nr 15 – na 99,247 m3, 
3) poz. nr 16 – na 99,247 m3 

Dodatkowo naleŜy wprowadzić nowe pozycji przedmiar: 
1) wywóz materiałów z rozbiórki ( płytki chodnikowe, płyty Jombo, Polbruk, krawęŜniki, 

obrzeŜa ) na odl. 1 km z załadunkiem ręcznym i mechanicznym – 100,329 m3. 
2) Wywóz poręczy ochronnych na odl. 1 km – mb 77,63. 

Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 17.03.2009r została uściślona w odpowiedzi na zapytania ofertowe. 
Zamawiający nie wprowadza nowych propozycji do przedmiaru robót. 
Pytanie nr 2. Brak w projekcie elektrycznym na stronie internetowej uzgodnienia nr C-1/09 z dnia 
5.01.2009 ENERGA, Zakład Dystrybucji Tczew, ul. Nowa 5. prosimy o zamieszczenie 
uzgodnienia. 
Odpowiedź: Uzgodnienie nr C–1/09 z dnia 05.01.2009r ENERGA Zakład Dystrybucji Tczew              
ul. Nowa 5 zamieszczono na stronie internetowej. 
Pytanie nr 3. Brak w projekcie elektrycznym na stronie internetowej rysunków z projektu. Prosimy 
o zamieszczenie rysunków. 
Odpowiedź: Rysunek w projekcie elektrycznym umieszczono na stronie internetowej. 
Pytanie nr 4. poz. 14, 15, 16 przedmiaru wywóz gruzu materiału Wg odpowiedzi nr 1 z dnia 
17.03.2009r. Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. ok 1 km. Tymczasem wg przedmiaru w poz. 
14/15 i 16 jest wywóz na 3 km. 
Jaką odległość wywozu naleŜy przyjąć do oferty ? 
Czy dotyczy to tylko materiału rozebranego, czy całej ilości w przedmiarze poz. 14-16 tj. równieŜ 
materiału zniszczonego – gruzu ? 
Odpowiedź: Uściślamy odpowiedź nr 1 z dnia 17.03.2009r. Przyjęta odległość wywozu gruzu na 
odległość 3 km jest prawidłowa w przedmiarze robót. Natomiast wywóz materiałów z rozbiórki do 
odzysku po przesortowaniu i ustaleniu ich ilości z inspektorem nadzoru zostaną przewiezione na 
odległość do 1 km. 
Pytanie nr 5. Poz. 36 przedmiaru: chodniki z kostki granitowej nieregularnej koloru 
grafit. W związku z odpowiedzią nr 1 z dnia 25.03.2009r. Wg producentów kostki 
kolor taki odpowiada kostce sjenit. PoniewaŜ kostka w tym kolorze jest duŜo droŜsza 
od zwykłej kostki granitowej prosimy o potwierdzenie, Ŝe naleŜy zastosować kostkę 
granitową sjenit. 
Odpowiedź: NaleŜy przyjąć kostkę granitową tak jak w przedmiarze robót w kolorze 
szarym. 
Pytanie nr 6. poz. 19 wywóz ziemi na dalsze 0,5 km. Jaką odległość wywozu ziemi przyjąć do 
oferty? 
Odpowiedź: W załoŜeniach do kosztorysu przyjęto na odległość do 3 km. Dlatego poz. 19 ściśle 
jest powiązana z poz. 18 przedmiaru robót. 
 
 


