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Nasz Znak. ZWiK.SP.KDZ.26.01.2021                                                                       Sulęcin 28.01.2021 r. 
 

 
WYJAŚNIENIE NR 3 

Do Specyfikacji Warunków Zamówienia zadania pod nazwą 

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami w ul. 

Jana Paska i ul. Reymonta w Sulęcinie”. 

 
W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy: 

PYTANIA: 

Czy Zamawiający może potwierdzić w związku z realizacją w tym samym czasie i miejscu równoległej 

inwestycji – „Przebudowy ul. Jana Paska” obowiązywanie i egzekwowanie przez jej Zamawiającego 

i kierownictwo norm, warunków i wytycznych drogowych, jak np.: 

 

1) Spełnienie warunku wskaźnika zagęszczenia i nośności podłoża oraz warstw podbudowy dla 

projektowanej kategorii ruchu KR3-4; Is≥1,00 oraz E2 ≥ 100 MPa. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał wskaźnika zagęszczenia  

i nośności podłoża i warstw konstrukcyjnych w pasie roboczym budowy sieci wodociągowej 

jak dla określonych w zał. Nr 1 do OPZ-PF projektowanej Przebudowy drogi gminnej ul. Jana 

Paska w Sulęcinie. (Kategoria ruchu -KR3) 

 

2) Wykonanie zasypki wykopów z normowego kruszywa zakupionego (udokumentowanie 

zakupu) jak dla górnej części nasypu; rodzimy nie spełnia wymogów. 

 

Odpowiedź: W przypadku gruntów nienośnych, niespełniających wymogów osiągnięcia 

właściwego wskaźnika  zagęszczenia  – grunt rodzimy należy wymienić a koszt uwzględnić w 

cenie robót ziemnych.  

 

3) Odwodnienie wykopów wg potrzeb. 

Odpowiedź: Ewentualne odwodnienie wykopów należy uwzględnić w cenie robót ziemnych.  

 

https://bip.sulecin.pl/zamowienia_publiczne/12/122/Przebudowa_drogi_gminnej_ul__Jana_Paska_w_Sulecinie/
https://bip.sulecin.pl/zamowienia_publiczne/12/122/Przebudowa_drogi_gminnej_ul__Jana_Paska_w_Sulecinie/
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4) Wykonywanie robót z uwzględnieniem harmonogramu i organizacji budowy –  „Przebudowy 

ul. Jana Paska”. 

Odpowiedź :Roboty związane z budową i przebudową sieci wodociągowej będą 

skoordynowane z „Przebudową ul. Jana Paska”. 

 

5) Badanie zagęszczenia i nośności podłoża i podbudów na poziomie częstotliwości liniowej 

min. 1x/50mb jako uprawnienie Zamawiającego do kontroli nad prawidłowym przebiegiem 

robót ziemnych i odtworzeniowych, istniejącej konstrukcji nawierzchni i pozostałych 

elementów zagospodarowania terenu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań kontrolnych w 

dowolnym miejscu, bez określenia ilości punktów badanego odcinka.  

 

   

Prezes Zarządu 

          /-/ Wiesław Zbiorczyk 


