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Wykonawcy biorący udział 
             w postępowaniu                               

                       znak ZDISK-ZPM.271.1.2015                 

dot.  przetargu  nieograniczonego  na  zamówienie  pn.  „Budowa  drogi  gminnej  wraz
z  chodnikiem  i  kanalizacją  deszczową  na  działkach  nr  936/17  i  937/17
w miejscowości Stanowice”.

Odpowiedź  II  -  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 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.),
przekazuję zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie I

W przedmiarach  wydano  podbudowy i  nasypy wg  obmiaru  nawierzchni.  Z  przekrojów
konstrukcyjnych wynika, iż dolne podbudowy mają większe powierzchnie od nawierzchni.
W  związku  z  powyższym  należy  zwiększyć  powierzchnie  korytowania,  ilości
geosyntetyków oraz podbudów i nasypów. Prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź na zapytanie I i Wyjaśnienia Zamawiającego

Powyższe  należy  uwzględnić  w  normatywie  pozycji  dotyczących  wykonania  warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i podbudowy. Zgodnie z zapisami w punkcie 12 SIWZ.

Zapytanie II

Zgodnie z zapisami SIWZ po wykonaniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą. Brak w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na zapytanie II i Wyjaśnienia Zamawiającego

Powyższy zakres  należy uwzględnić  w cenie  oferty.  Wykonawca  ma pełną dowolność
w sposobie ujęcia tych kosztów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

Zapytanie III

W rejonie projektowanej drogi prowadzona jest inwestycja oraz pola uprawne. Wjazd na
budowaną halę odbywa się z przedmiotowej drogi. Czy należy dojazd do terenu inwestycji
oraz sąsiadujących działek.



Odpowiedź na zapytanie III i Wyjaśnienia Zamawiającego

Tak  w  trakcie  realizacji  robót,  należy  umożliwić  dojazd  do  pól  uprawnych  i  terenu
inwestycji.

Zapytanie IV

W specyfikacji ujęto uporządkowanie terenu po zakończeniu robót zaplecza budowy, jak
również  terenów  sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  wykonawcę.  Czy
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z sąsiadującej działki na zaplecze budowy
i skład materiałów ?

Odpowiedź na zapytanie IV i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z pkt 3.3 SIWZ „Zamawiający nie dysponuje działkami przyległymi lub w pobliżu
miejsca  budowy,  zatem  Wykonawca  zobowiązany  jest   we  własnym  zakresie
zorganizować  miejsce  składowania  materiałów  i  zaplecza  budowy  poza  terenem
inwestycji”. Przyległe tereny nie stanowią własności Zamawiającego.

Zapytanie V

W specyfikacji ujęto 25 do 40 cm zdjęcia humusu w przedmiarach do 15 cm. Jaką wartość
należy przyjąć?

Odpowiedź na zapytanie V i Wyjaśnienia Zamawiającego    

Zgodnie  z  zapisem w  punkcie  12.4  SIWZ podane  w  przedmiarach  podstawy wyceny
i  związane  z  nimi  normatywy  są  przykładowe.  Do  wyceny  należy  przyjmować  ilości
wynikające wprost z dokumentacji projektowej. Należy przyjąć 40cm.

Zapytanie VI 

Wydano  projekt  nawierzchni  prosimy  o  określenie  rodzaju  malowania  nawierzchni
cienkowarstwowo czy grubowarstwowo?

Odpowiedź na zapytanie VI i Wyjaśnienia Zamawiającego    

Zastosować należy rodzaj grubowarstwowy.

Zapytanie VII

W dokumentacji powstają rozbieżności co do materiału na nasypy prosimy jednoznacznie
określić czy nasypy budowane z łupka przywęglowego czarnego czy łupka czerwonego
przepalonego?

Odpowiedź na zapytanie VII i Wyjaśnienia Zamawiającego

W przypadku nasypów należy zastosować łupek czerwony przepalony.

Zapytanie VIII

W przekrojach konstrukcyjnych podano dwa rodzaje georusztów rodzaju 3 i rodzaju 5. Czy



zważywszy na zastosowanie kruszyw o uziarnieniu do 63 mm nie powinno być wszędzie
rodzaju 5 ?

Odpowiedź na zapytanie VIII i Wyjaśnienia Zamawiającego

Tak. Zgodnie z uwagą Wykonawcy należy przyjąć wszędzie georuszty rodzaju 5. 

Zapytanie IX

W Specyfikacji określono liczenie terminu umownego od momentu podpisania umowy. Czy
nie byłoby właściwym od momentu przekazania placu budowy?

Odpowiedź na zapytanie IX i Wyjaśnienia Zamawiającego

Nie. Zapis w Specyfikacji jest prawidłowy.

Zapytanie X

W specyfikacji podany jest zapis"przeprowadzone obliczenia ugięć ważne są jedynie dla
warstw z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym (heksagonalnym)
o  sztywnych  węzłach.  Zastosowanie  georusztów  o  innym  kształcie  oczka  lub  innym
sposobie  łączenia  w  węźle  wymaga  odrębnych  obliczeń.  Autorzy  opracowania  nie
gwarantują  prawidłowości  obliczeń  konstrukcji  ulepszenia  podłoża  w  przypadku
zastosowania innego rodzaju materiałów do stabilizacji kruszywa, niż podane w niniejszym
opracowaniu". Tego typu zapis wskazuje tylko jednego dostawcę - autora opracowania i
dyskwalifikuje innych dostawców. Prosimy o podanie parametrów wytrzymałościowych dla
przewidzianych  geosyntetyków  w  celu  możliwości  zastosowania  materiałów  innego
producenta.

Odpowiedź na zapytanie X i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie  z zapisem w specyfikacji, Wykonawca ma prawo zastosować materiał nie gorszy
od  zaproponowanego  w  dokumentacji.  Jak  zapisano,  zastosowanie  innego  materiału
wymaga przedstawienia nowych obliczeń do akceptacji Zamawiającego.


