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ZDP/407/3/01/2017

Oferenci zainteresowani zapytaniem

z dnia 16.05.2017 r.

Dotyczy:  zapytania  ofertowego na  opracowanie dokumentacji  projektowej na przebudowę dokumentacji  projektowej na przebudowę

drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Wielka Lipa - Rościsławice.drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Wielka Lipa - Rościsławice.

Zamawiający informuje, że do ww. zapytania ofertowego wpłynęły zapytania o treści jak

poniżej na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej?.

Odpowiedz nr 1:

W zapytaniu Zamawiający wskazał, kwestie projektu odwodnienia w miejscowości Rościsławice.

Zamawiający uwzględnił w zapytaniu potrzebę prawidłowego zaprojektowania odwodnienia jezdni

i chodnika szczególnie w miejscowości Rościsławice w terenie zabudowanym.

Racjonalnie uzasadnione może być więc wykonanie kanalizacji deszczowej na fragmencie

drogi poddawanej  przebudowie,  co Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty i  wykonanej

dokumentacji. 

Pyt. 3: Czy Zamawiający dysponuje badaniami konstrukcji nawierzchni?.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiający  nie  dysponuje  badaniami  konstrukcji  nawierzchni.  Wykonawca  wykona  je  i

uwzględni koszt ich wykonania w cenie oferty. 

Pyt. 4:  Czy całość inwestycji będzie zawierać się w granicach działek drogowych należących do

Zarządu Dróg Powiatowych i DSDiK?.

Odpowiedz nr 4:

Zamawiający napisał w zapytaniu ofertowym z dnia 16.05.2017 r.: ,,Należy zaprojektować:
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a) drogę o nawierzchni bitumicznej ........................., bez poszerzania pasa drogowego i wydzielania

działek''. 

Zamawiający  nie  jest  więc  zainteresowany  żeby  prowadzić  prace  na  innych  działkach  poza

działkami ZDP i DSDiK. Jeśli jednak konieczne z technicznego punktu widzenia okaże się lokalne

zaprojektowanie  prac  na  działkach  obcych  np.  w  ramach  skrzyżowań  z  drogami

podporządkowanymi, to należy to mieć na uwadze, że bardzo mała część inwestycji może być na

innych działkach. 

Zamawiający w zapytaniu wskazał, że należy zaprojektować przebudowę skrzyżowań z drogami

podporządkowanymi występującymi na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej nr 1358 D. 

Pyt. 5: Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew w ramach projektu?.

Odpowiedz nr 5:

Zamawiający w zapytaniu wskazał potrzebę zaprojektowania konserwacji rowów przydrożnych, z

lokalnym ich umocnieniem betonowymi ażurowymi płytami prefabrykowanymi – w razie potrzeby.

Wskazana została również zasadność wycięcia pozostałych zakrzaczeń w rowie przydrożnym w

miejscowości Wielka Lipa.

Powyższe  zapisy  zapytania  ukierunkowują  na  ewentualną  potrzebę  rozważania  konieczności

wycinki  pojedynczych  drzew.  Jeśli  więc  będzie  takie  techniczne  uzasadnienie,  to  należy

przewidzieć wycinkę pojedynczych drzew w ramach projektu. 

Z poważaniem:

 /-/ p.o. Dyrektora ZDP 

 Paweł Kaźmierczak
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