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RRG.271.1.2019                                                                        Krzemieniewo, dn. 06.05.2019r 

 

 

                                                   Wyjaśnienie treści SIWZ 

 

 

Dot. zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 

w miejscowości Mierzejewo, Oporówko, Oporowo gm. Krzemieniewo” 

 

 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie 

art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje: 

 

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie dotyczące odtworzenia nawierzchni asfaltowych na drogach 

powiatowych.  

Decyzja Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o nr ZDP 5443W/19/1025/2017 mówi w pkt. 7            

o odbudowaniu nawierzchni asfaltowej na całej długości i połowie szerokości jezdni w miejscu 

lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Rysunek nr 1 w projekcie branży drogowej pokazuje odtworzenie warstwy ścieralnej na 

połowie nawierzchni, natomiast warstwy wiążącej 0,5 m z każdej strony wykopu. 

Bardzo proszę o dokładne sprecyzowanie w jaki sposób mają zostać odtworzone nawierzchnie 

asfaltowe na drogach powiatowych i gminnych. 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie z dnia 17 maja 2017 roku, znak: ZDP 

5443W/19/1025/2017   (pkt. 7) nawierzchnia asfaltowa winna zostać odtworzona na całej długości 

oraz na połowie szerokości jezdni w miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami w jezdni (drogi kategorii KR2). 

Zgodnie z zatwierdzonym projektem drogowym (rys. nr 1) odtworzenie warstwy wiążącej obejmuje 

pas o szerokości wykopu wraz z szalunkami plus pasy po obu stronach wykopu o szerokości minimum 

0,5 m. Dotyczy to także przyłączy poprzecznych do posesji po stronie prowadzenia kolektorów 

sanitarnych. Pozostałą część jezdni należy poddać frezowaniu w celu zapewnienia odtworzenia 

warstwy ścieralnej na połowie jezdni. 

Przyłącza ks do posesji położonych po przeciwnej stronie pasa jezdni w której będą prowadzone 

kolektory sanitarne należy wykonać bezwykopowo pod jezdnią. 

Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych obejmuje także podwójne powierzchniowe utrwalenie 

nawierzchni bitumicznej na całej długości i całej szerokości jezdni (pkt. 8 decyzji ZDP). 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych należy wykonać zgodnie z ww. 

projektem drogowym przy zachowaniu warunków określonych w pkt. 7 (w części dotyczącej 

odtworzenia warstwy ścieralnej na połowie szerokości jezdni) oraz pkt. 8 decyzji Zarządu Dróg 

Powiatowych w Lesznie. 

Drogi gminne – asfaltowe winny zostać odtworzone zgodnie z warunkami określonymi w piśmie 

Gminy Krzemieniewo  z dnia 10 maja 2017 roku, znak RRG.7334.9.2017 oraz projektem budowlano-

wykonawczym, a więc w tożsamy sposób jak drogi powiatowe. 


