Płużnica, dnia 24.06.2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą
"Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska" sprawa nr GPI.271.21.2019.
Działając na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986) w odpowiedzi na zapytanie informuję:
1. W dokumentacji projektowej brak przekroju zjazdów indywidualnych. W Opisie
Technicznym (dalej OT) p. 3.3. podano warstwy:
 destrukt asfaltowy lub kliniec 0/31,5 gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm;
 uzupełnienie i utwardzenie zjazdu kruszywem łamanym 31,5/63 mm, stabilizowanym
mechanicznie, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm,
natomiast w Kosztorysie Ofertowym (dalej KO) poz. 17 d.5 widnieje: „Nawierzchnia
z kruszyw łamanych 0/35,1 (granulacja ?) grub. 20 cm – zjazdy” (na pow. 500 m2).
Jaka ma być konstrukcja zjazdów indywidualnych?
Odp. Zjazdy mają zostać wykonane z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po
zagęszczeniu 20 cm. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
poprawiony kosztorys ofertowy.
2. Jakie powierzchnie składowe obejmuje poz. 10 d.4 KO (profilowanie i zagęszczanie
podłoża) i poz. 11 d.4 (w-wa dolna podbudowy z kruszyw gr. 30 cm)? Czy oprócz jezdni
wchodzą w tę pozycję inne elementy? Jakie i o jakiej powierzchni?
Wg dokumentacji – kruszywo gr. 30 cm widnieje tylko pod powierzchnią jezdni, natomiast
profilowanie i zagęszczenie powinno dotyczyć wszystkich wykonywanych powierzchni –
a w w/w pozycjach jest taka sama ilość 5867,50 m2.
Odp. W poz. 10 d.4 i 11 d.4 Kosztorysu ofertowego ujęto profilowanie
i zagęszczanie podłoża oraz ułożenie kruszywa na ciągu głównym jak i na odcinku
próbnym.
3. W OT p. 3.1. podano w konstrukcji jezdni warstwę odsączającą/odcinającą z piasku grub.
15 cm, natomiast na przekrojach oraz w KO – brak jakiejkolwiek warstwy z piasku.
Prosimy o wyjaśnienie i poprawę dokumentacji lub/i KO.
Odp. Podstawą kalkulacji i realizacji zadania jest przedmiar i kosztorys ofertowy.
4. W OT p. 3.2. podano, że grubość kruszywa łamanego na poboczu ma być 10 cm, zaś na
przekroju jest 9 cm. Jaka ma być konstrukcja pobocza utwardzonego?
Odp. Podstawą kalkulacji i realizacji zadania jest przedmiar i kosztorys ofertowy.
5. W OT p. 3.4. oraz w KO poz. 41 d.10 są obrzeża o wym. 6x26, zaś na przekrojach
widnieją obrzeża 8x30. Jakie obrzeża należy zastosować?
Odp. Podstawą kalkulacji i realizacji zadania jest przedmiar i kosztorys ofertowy.
6. Jakich elementów drogi dotyczą warstwy podsypkowe, wymienione w KO poz. 38 d.10
(gr. 5 cm na pow. 11,6 m2) i w poz. 39 d.10 [gr. 5 cm, ale z krotnością 3 (czyli dalsze
15 cm?) – na pow. 24,26 m2]? Na przekrojach brak jest warstw podsypkowych z piasku.

Dodatkowo - czy ilości tych powierzchni są prawidłowe? Krotności stosuje się dla
powierzchni podstawowej, lecz za dalsze cm grubości, a z zapisu pozycji wynika, jakby
podstawą była pow. 11,6 m2, a krotność dotyczy pow. 24,26 m2.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że poz. 39 d.10 dotyczy wykonania warstw
podsypkowych pod krawężniki oraz obrzeża betonowe.
7. Jakiej wielkości (w m3/mb lub o jakich wymiarach) mają być ławy betonowe pod
krawężniki i obrzeża? Czy ilość ław w poz. 43 d.10 równa 7,52 m3 jest prawidłowa i
obejmuje również ławy pod obrzeża?
Odp. Zamawiający, że w poz. 43 d.10 ujęto ławy betonowe zarówno pod krawężnik
jak i pod obrzeże. Przyjęto zużycie betonu w ilości 0,76 m3/mb.
8. Prosimy o potwierdzenie, że – skoro w KO poz. 33 d.7 podano długość barier 20 m jako
odcinki proste – dodać i wycenić należy również odcinki ukośne (zakończenia) w ilości
4x4,0m = 16 m, czyli razem 36 m.
Odp. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony kosztorys
ofertowy.
9. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia chodnika/peronu z kostki brukowej gr. 6 cm w
poz. 18 d.5 KO ma być skalkulowana w w/w poz. KO na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 15 cm – jak pokazano na przekrojach normalnych - i bez innych warstw
podbudowy?
Odp. Zamawiający potwierdza, że w poz. 18 d.5 należy skalkulować nawierzchnię
z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej gr. 15 cm.
10. Jakiego koloru ma być kostka gr. 6 cm na chodniku/peronie?
Odp. W ramach zadnia należy wykonać chodniki/perony z kostki betonowej koloru
szarego.
11. Prosimy o potwierdzenie, że wg poz. 26 d.6 – Wykonanie przepustów – wykonać należy 6
kpl. (szt.) przepustów wraz z obrukowaniem – po 6 m długości każdy przepust, czyli
6x6,0m = 36 m?
Odp. Zamawiający potwierdza, że w wg poz. 26 d.6 należy wykonać 6 przepustów
po 6 metrów każdy.
12. W przypadku zmian ilości lub/i opisów pozycji KO – prosimy o załączenie do SIWZ
zmienionego Kosztorysu Ofertowego, który ma być przez Wykonawcę wypełniony wg
pozycji Zamawiającego i załączony do Formularza oferty.
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej poprawiony kosztorys
ofertowy.
13. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak, prosimy o
podanie rodzajów warstw konstrukcyjnych odcinka próbnego, ich grubości i powierzchni
oraz miejsca jego wykonania.
Odp. Zamawiający przewiduje wykonanie odcinków próbnych zgodnie z zapisami
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych.
Odcinki próbne mają zostać wykonane na terenie gminy i mają pozostać jako
docelowe.
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