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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

 
Dotyczy: postępowania nr ZP/38/PN/2020 pn. 02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94  
  
 
Szanowni Państwo,  

 
Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1a w związku                    
z ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), przekazuje 
treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami:  
 
Pytanie nr 267 
Dot. b. torowa – Zgodnie z odpowiedzią nr 266 z dn. 28.09.2020 Zamawiający wyjaśnił, że w balastowaniu torów należy 

uwzględnić całość podsypki tłuczniowej, zarówno pod podkładem, jak i zasypki tłuczniem do górnej powierzchni 
podkładów. Natomiast w poz. 19 przedmiaru dotyczącej wykonania podbudowy z tłucznia ilość wskazuje na całość 
podsypki i zasypki z tłucznia w torowisku na podkładach.  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie, czy cały tłuczeń, zarówno na podbudowę 
jak i na balastowanie, ma zostać uwzględniony w poz. 19, a jeśli nie to prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej,                    
w której należy uwzględnić tłuczeń do podbicia i w jakiej ilości. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 267  

Cały tłuczeń do podbijania, zagęszczania, zasypki do górnej powierzchni podkładów oraz zasypki rozjazdów - 
uwzględniony jest w poz. 19. W poz. nr 22, 31 i 32 występuje jedynie robocizna i praca sprzętu. 
 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
Miejsca, termin  składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Z poważaniem 
 
Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Marta Kwapisz tel. 071 77 10 919 
 
Do wiadomości: 
1. Adresat 
2. kwapm, a/a 


		2020-10-02T09:28:08+0200




