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Trzebnica, dnia 30.08.2019 roku

Nr spr awv z DT azP l 2oo l t2 l 2ot9

Do wszystkich Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienia nr 1do S|WZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1354D Skokowa - Górowo"

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 587115-N-2019 z d'nia 2019-08-19 r.

CPV:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenl pod budowę

45.11.30.00-2 - Roboty na placu budowy

45.23,3L.23-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45.23.32,25-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg i

45.23.31,.41,-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45.23.31,,42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Działając w trybie art. 38 ust. ]- oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień pu-
blicznych {Dz.U. 2018 poz. 1986), Zamawiający informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści
SlWZ w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn,: :,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1354D Skokowa - Górowo"

zamawiaiacv poniżei przekazuie treść zapvtań wraz z udzielonvmi wviaśnieniami:

Pytanie 1/ Prosimy o uściślenie czy pobocze gruntowe ma mieć grubość 15 czy 10 cm ?

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem mają mieć gru-
bościmin. ]_Ocm.
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PYtanie 2/ Prosimy o sprecyzowanie rodzaju kostki na zatoce autobusowei. Na przekrojach kon_
strukcYinych widnieje kostka betonowa 16xl6x16, lecz w przedmiarze nie ma takiej pozycji?

Odpowiedz: Zamawiający wyjaŚnia, iż nawierzchnię zatoki autobusowej należy wykonać z kostki beto-
nowej o WYm. 16xl6xl6cm - zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymiz uzupełnionym przedmiarem
robót i kosztorysem ofertowym (poz. 13) na podstawie art. 38 ust.4 Pzp.

PYtanie 3/ Prosimy o sprecyzowanie rodzaju ścieku ponieważ w przedmiarze i rysunkach konstruk_
cyjnych jest pokazany ściek 50x6Ox15, a w opisie technicznym 15x40x33 cm?

OdPowiedz: Zamawiający wyjaśnia, iż ściek wzdluż krawędzijezdni należy wycenić zgodnie z przekro_
jami konstrukcyjnymi o wymiarach 15x40x33cm,

PYtanie 4/ Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla części ll zamówienia. W SIWZ
mowa o KR2, natomiast opis techniczny podaje raz KR2 raz KR4.

Odpowiedz: Należy przyjąć kategorię ruchu KR 2.

PYtanie 5/ W przedmiarach robót dla części Il brak pozycjidotyczącej wykonania nawierzchni zato-
ki autobusowej. Prosimy o uzupełnienie.

odpowiedz: zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp dokonał zmian w przedmiarze robót i kosz-
torYsie ofertowym (poz. 13) i w załączeniu do Wyjaśnień zamieszcza poprawny przedmiar robót oraz
kosztorys ofertowy.

PYtanie 6/ W przedmiarach robót dla'części ll brak pozycjidotyczących robót ziemnych związanych
z wykonaniem chodnika w km 0+000-0+400. Prosimy o uzupełnienie

OdPowiedz: Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 dokonał zmian w przedmiarze robót i kosztory-
sie ofertowYm (poz. 4) i w załączeniu do Wyjaśnień zamieszcza poprawny przedmiar robót oraz kosz-
torys ofertowy.

PYtanie 7l Wprzedmiarach robót dla części !l brak pozycji związanych , .*o,"rn' rozbiórkowych
związanych z wykonanie chodnika w km 0+000-0+400. Prosimy o uzupełnienie.

OdPowiedz: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonał zmian w przedmiarze robót i kosz-
torYsie ofertowym (poz. 4) i w załączeniu do Wyjaśnień zamieszcza poprawny przedmiar robót oraz
kosztorys ofertowy.

PYtanie 8| Z dokumentacji projektowej wynika konieczność wykonania Sszt po 2mb odwodnienia
Podchodnikowego. W przedmiarze podano 30mb (3x więcej niż wynika z rysunku). prosimy o wyja-
śnienie.

Odpowiedz: Należy przyjąć 5 szt. ścieków podchodnikowych długości3m. Zamawiający na podstawie
art, 38 ust. 4 Pzp dokonał zmian w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (po4, 10) i w załącze-
niu do wyjaśnień zamieszcza poprawny przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

t

V,ł,



Pytanie 9/ Prosimy o zmiany zapisów SIWZ i umowy w ceIu dopuszczenia płatności częściowych za
wykonanie zadania w częśc! Il.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych za wykonanie zadania w części ll.

Pytanie 10/ Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie pionowe należy wykonać w całości w części
llzamówienia.

Odpowiedz: Oznakowanie pionowe należy wykonać w całości w części ll zamówienia.

Pytanie LL| Zgodnie z opisem SIWZ dla części l należy wykonać wyłącznie podbudowę z kruszywa
łamanego. Przedmiar robót i przekroje opisują jeszcze wykonanie warstwy odsączającej gr.l0cm z
piasku. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania tej warstwy.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania warstwy odsączającej z piasku gr, 10
cm zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Pytanie t2| Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przekrojami konstrukcyjnymi gdzie na
podbudowie miejsc postojowych jest warstwa AC22P gr. Scm, a dokumentacją projektową która
podaje raz AC22P gr.7cm raz AC22W gr.7cm, a SIWZ która w ogóle nie ujmuje tej warstwy.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza wykonanie konstrukcji miejsc postojowych w zakresie warstwy
podbudowy z AC22P gr.7 cm,

Ąltanie 13/ Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przekrojami konstrukcyjnymi gdzie na
poszerzeniu jest warstwa wiążąca AC16W gr. Scm+siatka+Warstwa wyrównaw cza t25kg|m2+war-
stwa Ścieralna ACllS gr. cm, a dokumentacją projektową która podaje warstwę wiążąca AC16W
gr. 5cm + warstwę Ścieralna ACllS gr.4cm (brak siatki oraz jednej warstwy asfaltu).

Odpowiedz: W zakresie wykonania konstrukcji poszerzenia należy wykonać warstwy bitumiczne: war-
stwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm; warstwa wzmacniająca z siatki 100/].00kN/m; warstwa wyrównaw-
cza z AC].6W 125kg/m2; warstwa ścieralna z ACllS gr. 4cm. 

.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4a ustawy Pzp przedłużył termin składania i otwarcia

ofert:

- składanie ofert 06.09.2019 rok godz. t2:L5;

- otwarcie ofert 06.09.2019 rok, godz. L2.45.

Niniejsze pismo stanowi integralną część S|WZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorą-
cych udział w w/w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany zlożyć ofertę z uwzględnieniem
powyźszego.
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