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URZĄD MIEJSKI 
   w Bobowej 

 
ZP 341/2/2009 
                                                                                                               Bobowa, 2009-03-09 
  
 
  
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 
341/2/2009. Nazwa zadania:  Odbudowa mostu na rzece Biała Tarnowska w 
km.56+700  w ciągu drogi gminnej  K- 270147 w m. Sędziszowa,  gmina 
Bobowa  w ramach usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych z 2008r. 
 

 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:  
 
Zapytania i odpowiedzi: 
 

- poz. 44 przedmiaru – brak osadzenie kotew na kleju – przyjęto tylko montaŜ zbrojenia 

bez nakładów kleju 

W załączeniu przedmiar uzupełniający. 

- brak w przedmiarach zabezpieczenia – podparcia  konstrukcji stalowej na czas 

wykonywania robót rozbiórkowych oraz betonowych 

Koszty te naleŜy uwzględnić w całościowej kalkulacji w zaleŜności od przyjętej technologii. 

- brak w przedmiarach montaŜu i rozbiórki rusztowań do wykonania piaskowania, 

malowania i wzmocnienia istniejącej konstrukcji 

Koszty te naleŜy uwzględnić w całościowej kalkulacji w zaleŜności od przyjętej technologii. 

- brak zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody i powietrza w trakcie 

piaskowania i malowania konstrukcji stalowej 

Koszty te naleŜy uwzględnić w całościowej kalkulacji w zaleŜności od przyjętej technologii. 

- brak w przedmiarach piaskowania i młotkowania istniejącej konstrukcji Ŝelbetowej 

przed obetonowaniem 

Koszty te naleŜy uwzględnić w całościowej kalkulacji w zaleŜności od przyjętej technologii 

- prosimy o podanie typu barieroporęczy mostowych 

NaleŜy stosować barieroporęcze mostowe typu sztywnego 

- prosimy o podanie typu dylatacji systemowej 
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NaleŜy stosować dylatacje bitumiczne szczelne systemowe 

- prosimy o podanie systemu malarskiego na zabezpieczenie konstrukcji stalowej – 

rodzaj farby, grubości itp. 

Wg. SST oraz posiadające aprobatę IBDiM (Wykonawca przedłoŜy proponowany system do 

akceptacji Inspektora 

- prosimy o określenie klasy betonu do zastosowania do budowy mostu – określenie 

klasy, materiałów z jakich ma być wykonany oraz stopnia wodoszczelności i 

mrozoodporności  

Wg SST (B30) 

 

KSIĄZKA    PRZEDMIARÓW 

L.p Podstawa Opis i wyliczenia J.m Poszcz Razem 

1 KNR 2-14 

1213-05 

Wiercenie otworu w Ŝelbecie 

pionowo z lądu o głębokosci do 25 

cm  

360 

otw. 

otw. 
360.000  

    Razem 360.000 

2 Kalk.własna Kotwy stalowe wklejane klejem 

epoksydowym. 

Dostawa i montaŜ 

360 

szt 

szt  
360.000  

    Razem 360.000 

 


