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WYJAŚNINIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ  ZE  ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Przebudowa dróg 
gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą 
krajową nr 46 – przebudowa ciągu ulic: 3 Maja i Zielonej”. 
 

 
W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

złożonymi przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy                       
z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) wyjaśnia, co następuje oraz wprowadza zmianę do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ)   
 
 
Pytanie 1. W projekcie Budowlanym – Organizacja ruchu przewiduje się wykonanie 
oznakowania poziomego grubowarstwowego. Natomiast w przedmiarze robót brak jest 
pozycji dotyczących wykonania w/we robót. Prosimy o wyjaśnienie.  
 
Odp. 1 Oznakowanie poziome jest oznakowaniem istniejącym na skrzyżowaniu ul. Zielonej z 
ul. Napoleona, niniejsze oznakowanie należy odnowić. 
 
Pytanie 2.Według pozycji 6.1.3. przedmiaru robót należy zakupić 50 szt. krzewów. Prosimy 
o sprecyzowanie jaki gatunek krzewów należy uwzględnić w wycenie.  
 
Odp. 2. Należy zakupić i nasadzić 50 krzewów w tym 25 szt. tawuła japońska ,,Crispa”,                  
25 szt. tawuła japońska ,,Albiflora”.  
 
.Pytanie 3. Według pozycji 8.1.2. przedmiaru robót oraz przekrojów konstrukcyjnych wyspa 
centralna ronda ograniczona ma zostać krawężnikiem kamiennym o wym. 15x22 m, 
natomiast według SST krawężnik powinien mieć wymiary 15x30. Prosimy o wyjaśnienie  
  
Odp. 3. Wokół ronda należy zastosować krawężnik kamienny – granitowy najazdowy o 
wymiarach 15x22 w łuku po promieniu R=2 m.  
 
Zamawiający, w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia                     
w ofertach zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi, modyfikacji treści SIWZ. 
Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.  
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Nowe terminy są następujące.  
 
Termin składania ofert: 7.02.2014 r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert: 7.02.2014 r. o godz. 10.30  

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.  

 

                                                                              ZASTĘPCA  WÓJTA GMINY OLSZTYN 

                                                                                    MAŁGORZATA HAŁADYJ 

                                                 


