
Dotyczy: Budowa Drogi Wjazdowej do terenu nr II K-S SSĘ przy ul. Namyślińskiej 
w     Kostrzynie nad Odra  

Szanowni Państwo,

W  nawiązaniu  do  opublikowanego  przetargu  z  dnia  26.11.2019r.dotyczącego
Budowy Drogi Wjazdowej do terenu nr II K-S SSĘ przy ul. Namyślińskiej w Kostrzynie
nad Odrą wyjaśniamy wątpliwe kwestie poruszone przez potencjalnego Wykonawcę robót. 

Pytanie 1:

W  projekcie  wykonawczym  i  specyfikacji  technicznej  znajduje  się  niespójny  opis  dla
warstwy ścieralnej ścieżki pieszo rowerowej. W Specyfikacji Technicznej podano warstwę
AC8S  gr.  6  cm,  a  w  Projekcie  Wykonawczym  AC11S  gr.  4  cm.  -  Które  wytyczne
Wykonawca ma przyjąć? Prosimy aby Zamawiający wskazał prawidłową grubość i rodzaj
mieszanki betonu asfaltowego.

Odpowiedź.  Podstawą  jest  projekt  wykonawczy.  Nawierzchnia  ścieżki  rowerowej  jest
dwuwarstwa: warstwa wiążąca i warstwa ścieralna po 4 cm.
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 – grubości 4 cm,
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 – grubości 4 cm,

Pytanie 2:

W projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej znajduje się niespójny opis dla warstwy
wiążącej ścieżki pieszo -rowerowej. W Specyfikacji Technicznej podano AC11W, a w 
Projekcie Wykonawczym AC16 W.
- Które wytyczne Wykonawca ma przyjąć? Prosimy aby Zamawiający wskazał prawidłowy 

rodzaj mieszanki betonu asfaltowego. 

Odpowiedź.  Podstawą  jest  projekt  wykonawczy.  Nawierzchnia  ścieżki  rowerowej  jest
dwuwarstwa: warstwa wiążąca i warstwa ścieralna po 4 cm.
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 – grubości 4 cm,
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 – grubości 4 cm,

Pytanie 3:

W Projekcie Wykonawczym i Przedmiarze robót znajduje się nie spójny opis podbudowy 
wykonywanej na georuszcie trójosiowym. W opisie PW opisano warstwę gr. 15 cm, 
przekroju normalnym PW gr. 22 cm a w Przedmiarze gr. 20 cm.
- Jakiej grubości należy wykonać podbudowę na georuszcie trójosiowym? Prosimy aby 

Zamawiający wskazał grubość podbudowy 

Odpowiedź. Podstawą jest projekt wykonawczy – rysunki. Warstwa pomiędzy geowłókniną, a
georusztem 15 cm, warstwa na georuszcie 22 cm.

Pytanie 4:

W Projekcie Wykonawczym znajduje się inny opis poboczy niż w Przedmiarze robót. W PW 
wskazano wykonanie z mieszanki kruszywa C90/3 gr. 10 cm, a w Przedmiarze robót z 
kruszywa naturalnego domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18% gr. 15 cm. 
Ponadto ich przedmiar jest w bardzo dużej ilości niedoszacowany.
- Z jakich materiałów powinny być wykonane pobocza i jakie grubości?

Odpowiedź. Podstawą jest projekt wykonawczy - rysunki. Pobocze utwardzone ma być 
wykonane z mieszanki kruszywa C90/3 grubości 10 cm, szerokość pobocza 1,00 m i 0,75 m.
Ilość pobocza utwardzonego powinna wynosić 2292 m2. W przedmiarze wprowadzono 
korektę.

Pytanie 5:



W  opisie  i  przekroju  normalnym  Projektu  Wykonawczego  wskazano  dwie  różne
konstrukcje wybrukowania na wyokrągleniach łuków na skrzyżowaniu z ul. Leśną.
- Którą konstrukcję Wykonawca powinien  przyjąć,  z  opisu  czy przekroju  normalnego

Projektu Wykonawczego?

Odpowiedź.  Podstawą  jest  drogowy  projekt  wykonawczy  –  rysunki,  czyli  z  przekroju
normalnego. W opisie  tylko o tym wspomniano, bez opisu szczegółów.

Pytanie 6:

W Projekcie Wykonawczym nie wskazano konstrukcji zjazdu przy ul. Leśnej.
- Jaką konstrukcje zjazdu ma przyjąć Wykonawca. 

Odpowiedź. Podstawą jest drogowy projekt wykonawczy – rysunek nr 5-3 nad przepustem
P-7, gdzie wykazano wszystkie projektowane warstwy konstrukcji zjazdu. 

Pytanie 7:

Na terenie zieleni, pomiędzy jezdnią, a ścieżką rowerową została zaprojektowana mulda
chłonna. Pod warstwa humusu ma zostać wykonany tzw. dren francuski. Co około 30 m
pod ścieżką rowerową należy poprowadzić dren „francuski" z odprowadzeniem wody do
rowów. W przedmiarze nie ujęto wykonania drenażu francuskiego.
- Czy drenaż przebiega również  pod muldą  chłonną na całej  jej  długości  czy  tylko  w

miejscach wskazanych na PZT pod Ścieżką rowerową (co około 30 m)?

Odpowiedź.  Podstawą  jest  drogowy  projekt  wykonawczy  -  rysunki.  Przy  zestawieniach
kosztów należy uwzględnić dren „francuski” zgodnie z rysunkiem z PZT. Nie przewidziano
oddzielnego drenażu dla muldy chłonnej.  Jest ona projektowana na nasypie. Wykonawca
powinien zastosowań na nasypy materiał sypki, pozwalający na filtrację wód opadowych. 

Pytanie 8:

W  Projekcie  Wykonawczym  zakresu  drogowego  sieć  kanalizacji  deszczowej ma  inny
przebieg niż w udostępnionym Projekcie Budowlanym.

- Czy  Zamawiający  dysponuje  Projektem Wykonawczym sieci kanalizacji  deszczowej?
Prosimy aby Zamawiający przesłał brakującą dokumentację.

Odpowiedź. Podstawą jest projekt wykonawczy – rysunki. Trasa i projekt KD nie ulegały
zmianie,  były  zmiany na sąsiednim,  wykonanym już odcinku.  W przypadku kanalizacji
deszczowej nie był wykonywany oddzielny projekt wykonawczy, projekt budowlany był na
tyle  szczegółowy,  że  nie  było  takiej  potrzeby.  Wykonywanie  projektu  wykonawczego
byłoby to powieleniem projektu budowlanego. Zakres kanalizacji deszczowej jest taki sam.

Pytanie 9:
W Projekcie Budowlanym sieci sanitarnych opisano że wody opadowe z budowanej drogi
odprowadzone  będą  do projektowanej  studni  systemowej  na  kolektorze  kanalizacji
deszczowej dn1300 oznaczonej na mapie jako Di.
- kto będzie wykonawca w/w studni ?

Odpowiedź. Studia Di – czyli studnia istniejąca. Została wykonania na etapie budowy 
wcześniejszego odcinka, nie była wykonana na etapie wykonywania obecnego projektu.

Pytanie 10:

Przy skrzyżowaniu z ul. Leśną przebiega przepust fi800 który w miejscu załamania jest
włączany  do  studni.  Brak  jest  Opisu  i  rysunków studni.  W przedmiarze  opisana  jako
betonowa o średnicy fi 1800, ale nie ma potwierdzonej takiej informacji w projekcie.
- Jaka  Jest  średnica  i  wyposażenie  studni  przy  skrzyżowaniu  z  ul.  Leśną?

Prosimy aby Zamawiający udostępnił dodatkowe materiały.

Odpowiedź. W projekcie jest podana wysokość studni: góra 22,98, dno 21,05. jest to
typowa studnia betonowa.



Pytanie 11:

W Projekcie Wykonawczym zakresu drogowego opisano, że w ciągu obramowania jezdni
krawężnikiem  ulicznym  na  przejazdach  rowerowych  należy  stosować  krawężnik
najazdowy  22,5  x  15  cm,  usytuowany  nad  krawędzią  jezdni  0-2  cm.  Na  PZT  nie
wrysowano  takowych  krawężników,  a  w  Przedmiarze  ich  nie  wpisano.  Ponadto  w
Przedmiarze w dużej ilości wpisano krawężniki betonowe 12x25 cm, których nie opisano
w Projekcie  Wykonawczym,  ani  nie wrysowano na PZT.  Krawężniki  drogowe również
rozbieżnie opisano w Projekcie wykonawczym i Przedmiarze.
- Jakie  krawężniki  Wykonawca  powinien  założyć?  Prosimy  Zamawiającego  o

sprecyzowanie przyjętego obramowania Jezdni i wskazanie miejsc ich wbudowania.

Odpowiedź. Podstawą jest drogowy projekt wykonawczy – rysunki. W legendzie opisano
rodzaje krawężników. Wprowadzono korekty do pozycji 5.3. i 5.4. przedmiaru.

Pytanie 12:

W  Projekcie  Stałej  Organizacji  ruchu  wrysowano bariery
ochronne  oraz balustrady.  Nie  zostały  one  wpisane  do
przedmiaru.
-Jak Wykonawca ma rozumieć bariery  ochronne,  czy Jako bariery energochłonne czy
balustrady zbliżone do U-11a? 

Odpowiedź.  Bariery  ochronne – są to  bariery energochłonne Dodatkowo przy ścieżce
rowerowej w okolicy przepustu są zaprojektowane balustrady U-11a. Jest to pokazane
innymi kolorami na rys. nr 2 w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego.

Pytanie 13;

W  Projekcie  Stałej  Organizacji  ruchu  wrysowano  oznakowanie  pionowe  do
usunięcia. Przedmiar oznakowania pionowego Jest znacznie zaniżony.
- Czy oznakowanie do usunięcia Jest przekazywane dla Zamawiającego?

Odpowiedź.  Podstawą  jest  projekt  wykonawczy  –  rysunki,  przeliczono  na  nowo  ilości
znaków i wprowadzono do obmiaru.

Pytanie 14;

W  przedmiarze  oznakowania  wpisano  do  wykonania  Punktowe  elementy  odblaskowe
(PEO) RPM 290. Na rysunkach Stałej Organizacji ruchu ich nie oznaczono, dodatkowo
przedmiar oznakowania poziomego jest znacznie zaniżony.
- Gdzie Zamawiający przewiduje zastosować Punktowe elementy odblaskowe i w Jakiej

ilości? 

Odpowiedź.  Podstawą  jest  projekt  wykonawczy  –  nie  zaprojektowano  punktowych
elementów odblaskowych, w nowym przedmiarze brak jest tej pozycji.

- Pytanie 15:

W udostępnionym przedmiarze i dokumentacji jest wiele rozbieżności w kwestii ilości oraz
opisu  wykonywanych  prac.  Prosimy  o  sprecyzowanie  ilości  oraz  uszczegółowienie
rozbieżności.

Odpowiedź. Wprowadzono modyfikację kwestionowanych ilości do działów: 4 poz. 4.6., do 
działu 5. poz. 5.3. i 5.4., do działu 10 – oznakowanie, do działu 11 – wzmocnienie poboczy 
oraz wprowadzono nowy dział nr 13  - urządzenia zabezpieczające.


