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Radzymin, dnia 19.04.2019 r. 

Odpowiedzi na pytania 

do przetargu nieograniczonego:  

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie i Sierakowie – Żółty FIDIC” 

 

Pytanie z dnia 17.04.2019r.  

Treść pytania: 
W decyzjach Urzędu i Miasta Gminy Radzymin o warunkach technicznych odtworzenia nawierzchni ulic  
(np. decyzja BUD.7225.46.1.2018.MS z dnia 05.03.2018 r.) są podane sprzeczne ze sobą zapisy: nr 7. i nr 13. 
Treść zapisu 7. mówi o odtworzeniu konstrukcji nawierzchni w miejscu prowadzenia prac i wykonaniu dolnych 
warstw na szerokości wykopu. Natomiast treść zapisu 13. mówi o wykonaniu dolnej warstwy filtracyjnej na całej 
szerokości drogi. W zapisach tych podane są też inne grubości warstw konstrukcyjnych.  

Prosimy zatem o informację i uszczegółowienie jak mamy rozumieć te w/w zapisy w decyzjach 
odtworzeniowych? 

 
Odpowiedź na pytanie z dnia 17.04.2019r.: 
 
W związku z zapytaniem informujemy, iż zapisy z pkt. 7 i 13 są wiążące t.j: 
  
Pkt. 7 - Na konstrukcję nawierzchni w miejscu odtworzenia po kanalizacji i wodociągu musi się składać: 
a)    podsypka piaskowa grubości 15 cm,  
b)    podbudowa z tłucznia kamiennego – dolomit dewoński: warstwa dolna o grubości 17 cm o frakcji 31,5 – 63 
mm zaklinowana klińcem kamiennym – dolomit dewoński - o grubości 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da 
łączną grubość podbudowy tłuczniowej 25 cm.  

c)     nawierzchnia z kruszywa łamanego (dolomitu dewońskiego) gr. 15 cm po właściwym wykorytowaniu, 
wyrównaniu i wyprofilowaniu części drogi poza obszarem wykopu ma zostać  wykonana na całej szerokości 
drogi.  

w/w zapis odnosi się do nawierzchni drogi bezpośrednio przylegającej do nowobudowanych sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągu. 

Pkt. 13 - W zakresie robót odtworzeniowych na całej szerokości drogi należy wykonać profilowanie ze spadkami 
poprzecznymi oraz wzdłużnymi, wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku o grubości 15 cm i utwardzenie jej 
gruzem betonowym o grubości 15 cm o frakcji 31,5-63 mm z zaklinowaniem tłuczniem kamiennym grubości 5 
cm o frakcji 4-31,5 oraz uporządkowanie poboczy. 

w/w zapis odnosi się do otworzenia nawierzchni w miejscu, gdzie były prowadzone prace poza obszarem 
nowobudowanych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu t.j.  np. drogi technologiczne, dojazdy do zwałki, 
bazy materiałów itp. 

http://bud.7225.46.1.2018.ms/

