
Czerwionka-Leszczyny dnia 04.05.2016 r.

Wykonawcy biorący udział 
             w postępowaniu                               

                       znak ZDISK-ZPM.271.5.2016                 

dot. przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Wykonanie remontu dróg gminnych
poprzez  ułożenie  warstwy  uszczelniającej  i  uszorstniającej  z  mieszanki  mineralno-
bitumicznej na zimno typu „slurry seal” na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

Odpowiedź  I  -  wyjaśnienia  na  zapytania  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j.  Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ), przekazuję
zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie I

Czy Zamawiający zaakceptuje całościowe zamknięcie ulicy na czas robót ?

Odpowiedź na zapytanie I i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza całościowego zamknięcia ulicy na czas prowadzonych robót.
Wykonawca  powinien  utrzymać  ruch  na  czas  prowadzonych  robót  zgodnie
z   zatwierdzonym   przez  zarządzającego  ruchem  projektem  tymczasowej  zmiany
organizacji ruchu.

Zapytanie II

Czy Zamawiający wykona konieczne naprawy cząstkowe nawierzchni przed wykonaniem
warstwy „slurry seal”  w zakresie ubytków i  profilowania.  Jeżeli  powyższe naprawy ma
wykonać Wykonawca prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź na zapytanie II i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający wykona naprawy cząstkowe nawierzchni przed wykonaniem warstwy „slurry
seal” we własnym zakresie.



Zapytanie III

Czy Wykonawca może przyjąć jednoznacznie, że istniejące spękania nawierzchni, które
odbiją się na wykonanej nawierzchni po okresie zimowym nie będą podstawą do roszczeń
gwarancyjnych ?

Odpowiedź na zapytanie III i Wyjaśnienia Zamawiającego

Spękania nawierzchni  będące  podstawą  wykonania  przez  Zamawiającego  napraw
cząstkowych  nie  będą  podstawą  do  roszczeń  gwarancyjnych  w  przypadku  kiedy  ich
wykonanie odbiję się na jakości wykonanej warstwy „slurry seal”.  

Zapytanie IV

 Czy regulacje urządzeń w jezdni Wykonawca ma doliczyć do ceny wykonania remontu.
Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości sztuk.

Odpowiedź na zapytanie IV i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający dokona regulacji urządzeń do poziomu wykonanej nawierzchni we własnym 
zakresie po zakończeniu robót polegających na ułożeniu warstwy z mieszanki mineralno-
bitumicznej na zimno typu”slurry seal”.


