
Gmina Mielec 

Ul. Głowackiego 5, 

39-300 Mielec 

ZPM.271.6.2019                                                                                 Mielec dnia7.05.2019  
 

 Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wola Mielecka, 
Rzędzianowice, Szydłowiec” 
 
               Wójt Gminy Mielec udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:  

1. Dotyczy przebudowy drogi w Rzędzianowicach – pozycja nr 2.2. (Umocnienie skarpy)                                    
Czy podana jednostka miary (m3) jest prawidłowa. Proszę o podanie grubości płyty. Czy płyty mają 
zostać ułożone na podsypce cementowo-piaskowej ? Jeżeli tak to proszę o podanie grubości 
warstwy podsypki. 
 

Odp.  Podana jednostka jest błędna – winno być m2. Grubość płyty 8cm. Płyty układać na podsypce 
piaskowej (przepuszczalnej) grubości 3cm. 
 

2. Dotyczy przebudowy drogi w Rzędzianowicach – pozycja nr 2.3. (Obudowy wylotów)                                      
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanej ścianki czołowej ?  

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza zastosowania prefabrykowanej ścianki czołowej 

3. Dotyczy przebudowy drogi w Rzędzianowicach – pozycja nr 4.2. (Podbudowa z kruszywa ) 
Czy podana powierzchnia ( 1530m2) jest prawidłowa ? Czy w tej pozycji ujęte są tylko roboty 
związane z wykonaniem poboczy ? 
 

Odp. W tej pozycji ujęte są roboty związane z wykonaniem poboczy oraz profilowanie nawierzchni na 
dł. 200m w miejscu braku betonu asfaltowego 
 

4.  Dotyczy przebudowy drogi w Szydłowcu dz. nr ewid. 218/17 – dział 3 (Roboty 
powierzchniowe – pobocze) 
Ze względu na znaczne różnice w powierzchni poszczególnych warstw z kruszywa proszę o 
informację czy pozycje wymienione w dziale 3 dotyczą tylko wykonania poboczy ? Czy też w ramach 
ilości podanych w tych pozycjach należy wykonać np. zjazdy z kruszywa ? 
 

Odp. Pozycja 3.3 zawiera powierzchnię tylko pobocza natomiast pozycja 3.2 oraz 3.4 zawiera oprócz 
pobocza powierzchnię przewidzianą pod wykonanie nowej podbudowy na odcinku o długości 75m. 
 

5. Dotyczy przebudowy drogi w Szydłowcu dz. nr ewid. 232/2 – dział 4 (Roboty powierzchniowe 
– pobocze) 
Ze względu na znaczne różnice w powierzchni poszczególnych warstw z kruszywa proszę o 
informację czy pozycje wymienione w dziale 4 dotyczą tylko wykonania poboczy ? Czy też w ramach 
ilości podanych w tych pozycjach należy wykonać np. zjazdy z kruszywa ? 
 

Odp.  Pozycja 4.3 zawiera powierzchnię tylko pobocza natomiast pozycja 4.2 oraz 4.4 zawiera oprócz 
pobocza powierzchnię przewidzianą pod regulację szerokości jezdni (poszerzenie).           
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