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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pod nazwą „Roboty 

budowlane w zakresie budowy dróg kołowania Alfa, Charli, Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną 

Golf II na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich” 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że do przedmiotowego 

postępowania wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytania: 

1. Proszę o podanie szczegółu połączenia nowej konstrukcji drogi z istniejącą drogą startową. 

Odpowiedź: Wnioskowane informacje znajdują się w dokumentacji projektowej 

rys 4 PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ 1 - BRANŻA DROGOWA. 

2. Czy Zamawiający przewiduje etapowanie robót drogowych z uwagina ograniczenia znane Za

mawiającemu? Jeśli tak, prosimy o podanieprzewidywanych etapów prac. 

Odpowiedź: Na tym etapie Zamawiający nie jest w stanie określić decyzji w powyższej kwestii. 

3. Czy Zamawiający potwierdza, że ponosi odpowiedzialność zawarunki gruntowe występujące 

na przyszłym placu budowy i w przypadkuujawnienia odmiennych warunków od opisanych w

 dokumentacji w trakcieprac budowlanych zleci Wykonawcy roboty zamienne/dodatkowe w 

zależności od potrzeb? 

Odpowiedź: Warunki są opisane w 2.2. Warunki gruntowo-wodne 

PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ 1 - BRANŻA DROGOWA Podstawą do wyznaczenia nośności 

podłoża gruntowego powinna być opinia geotechniczna i wyniki badań gruntu. Przy 

wykonywaniu robót wykonawca jest zobowiązany do porównania rzeczywistych warunków 

gruntowych z opinią geotechniczną. 

4. Czy w przypadku gdy warunki gruntowe okażą się korzystne,Zamawiający dopuszcza możliwo

ść rezygnacji z wykonania stabilizacjipodłoża spoiwem hydraulicznym? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości rezygnacji z wykonania stabilizacji 

podłoża spoiwem hydraulicznym. 

5. Proszę o udostępnienie projektu oznakowania pionowego dróg kołowania. 

Odpowiedź: Wnioskowane informacje znajdują się w dokumentacji projektowej 

rys 6 PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ 1 - BRANŻA DROGOWA 

6. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy stosowne miejsce naterenie budowy do składowania

 humusu pozyskanego podczas robótziemnych, a przewidzianego do wbudowania jak w poz. 

46 przedmiaru robót? 

Odpowiedź: 

Zakres robót oraz kolejność realizacjiPROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ 1 - BRANŻA DROGOWA  

7. W PW branży sanitarnej wskazane są dwa separatory na wlotach dozbiorników retencyjnych. 

W których pozycjach przedmiaru robót należy je wycenić? 

Odpowiedź: Według uznania Wykonawcy. Przedmiar robót podlega modyfikacji przez 

Wykonawców. 

 


