
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIAN W SPECYFIKACJI DOTYCZĄCEJ „ PRZYEBUDOWA 
DROGI GMINNEJ NR 041812C – UL.SADY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Nr ogłoszenia: 37591-2009, data zamieszczenia: 13.02.2009r.   

dotyczy: przetargu na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 041812C – ul. Sady w Radzyniu 
             Chełmińskim”

               Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmiński w odpowiedzi na złożone zapytania informuje:

1. Stwierdzono brak pozycji robót rozbiórkowych takich elementów jak krawężnik, chodnik z płyt 
betonowych wylewanych na mokro i wjazdów do posesji oraz obrzeży wraz z odwozem gruzu.
Czy należy ująć te pozycje w kosztorysie ofertowym?
Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu i obmiaru robót rozbiórkowych i w którym elemencie robót 
należy je umieścić.

Ad.1. Tak należy ująć w elemencie 1.1. roboty przygotowawcze pozycja 1.1.2. 
– rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych wylewanych na mokro z wywozem na odległość do 0,5 

km  - 1190 m2,
– rozbiórka krawężnika betonowego z wywozem na odległość do 0,5 km     - 880 mb,
– rozbiórka wjazdów betonowych z wywozem na odległość do 0,5 km  - 270 m2,
– rozbiórka nawierzchni betonowych pod nowy krawężnik z wywozem na odległość do 0,5 km   

- 392 m2.
 
2. Stwierdzono brak przełożenia parkingu z kostki betonowej przy posesji nr 25 (regulacja wysokościowa 

parkingu w stosunku do nowo budowanego chodnika).
Czy należy ująć tę pozycję w kosztorysie ofertowym?
Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu i obmiaru przełożenia parkingu i w którym elemencie robót 
należy je umieścić.

Ad.2. Nie należy ujmować.

3. W kosztorysie stwierdzono brak w-wy odsączającej pod chodnik.
Czy należy ująć tę pozycję w kosztorysie ofertowym?
Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu i obmiaru warstwy wraz z podaniem jej grubości i w którym 
elemencie robót należy je umieścić.

Ad.3. Nie należy ujmować

4. W elemencie wjazdy w pkt. 1.6.6. podano wywóz ziemi pojazdami samowyładowczymi na odl. do 0,5 
km z załadunkiem mechanicznym.
Prosimy o podanie, czego dotyczy ten wywóz, ponieważ w kosztorysie robót drogowych nigdzie nie 
występuje pozycja robót ziemnych ani też korytowania oraz o uzupełnienie kosztorysu o roboty ziemne.

Ad.4. Dotyczy wywozu nadmiaru ziemi z pozycji 2.1.1. po robotach kanalizacyjnych. 

5. Stwierdzono brak podłączenia nawierzchni chodnika i wjazdów do istniejących nawierzchni.
Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane te podłączenia i jaki jest obmiar tej pozycji.

Ad.5.  Tak do działu 1.4. należy doliczyć skrzyżowania w ilości   - 170 m2 

 



6. Stwierdzono w kosztorysie brak elementu regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych.
Prosimy o podanie liczby studni telekomunikacyjnych, zaworów wodnych, hydrantów, włazów 
kanałowych oraz kratek ściekowych i w którym elemencie robót należy je umieścić.

Ad.6. Tak do działu 1.3. Podbudowa należy dodać pozycję 1.3.4. regulacja urządzeń obcych w ilości:
– studnie telekomunikacyjne w ilości   -   8 szt.
– zawory i hydranty wodne w ilości  - 10 szt.
– włazy kanałowe w ilości     -   6 szt.
– kratki ściekowe  -   4 szt.
– regulacja urządzeń ACODRAIN  - 18 mb 

7. W pozycji 1.6.4.(wjazdy) podana jest ława pod obrzeża, których długość podana jest w poz. 1.6.5. Czy 
do podanych obrzeży w poz. 1.7.2.(chodniki) należy doliczyć ławę betonową?  

Ad.7. Nie należy doliczać.

8. Stwierdzono brak oporu przy siatce ogrodzeniowej płotu przy posesji nr 6. Czy należy wykonać murek 
oporowy? Jeśli tak to prosimy o podanie obmiaru i dopisanie tej pozycji do kosztorysu ofertowego.

Ad.8. Tak należy w pozycji 1.6.4. doliczyć – wykonanie ścianki oporowej o wysokości 0.3 m  na długości – 
15mb.

     
9. Czy w elemencie nr 2 Kanalizacja deszczowa w p. 2.1.1. ujęte są wykopy pod wszystkie elementy 

kanalizacji, tzn. pod kanały i wszystkie studnie? Podana w tym punkcie ilość m3 wydaje się zbyt mała.

Ad.9. Podana ilość jest zgodna.

     10.   Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów pozostanie jeszcze część ziemi do wywozu.
             Czy ziemię tę należy wywieźć i w jakiej ilości oraz na jaką odległość?
             W jakiej pozycji należy ująć te koszty?

Ad.10. Ujęto w pozycji 1.6.6. 

         sporządził: Burmistrz Miasta i Gminy

Wojciech Zawadziński Krzysztof Chodubski

                                                                                  


