
Czerwionka-Leszczyny dnia 26.01.2016 r.

Wykonawcy biorący udział 
             w postępowaniu                               

                       znak ZDISK-ZPM.271.1.2016                 

dot. przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej
w ciągu ul. Mickiewicza w dzielnicy Czerwionka”.

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

Projektant  przewidział  wykonanie  w  ciągu  drogi  ul.  Mickiewicza  krawężniki  betonowe
15x30x100 a na wjazdach do posesji krawężniki najazdowe 20x30x100. Ze względu na
kłopotliwe  połączenie  dwóch  krawężników  różnych  typów  i  rozmiarów  zwracam  się
z  prośbą  o  zmianę  krawężnika  20x30x100  na  krawężnik  najazdowy  15x22x100.
Proponowana zmiana  umożliwi  wykonanie  połączenia  w  sposób  estetyczny,  zgodny z
przyjętymi standardami w budownictwie drogowym. 

Odpowiedź na zapytanie I i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zastosowanie  zaproponowanego  krawężnika
najazdowego, o wymiarach 15x22x100.

Zapytanie II

Projekt  i  przedmiar  robót  przewiduje  wykonanie  nawierzchni  asfaltowej  z  mieszanki
mineralno-asfaltowej  0/9.6  natomiast  STWiORB opisuje  wykonanie nawierzchni  z  SMA
0/12,8.  Proszę jednoznacznie wskazać z czego należy wykonać warstwę ścieralną na
przedmiotowym zadaniu. 

Odpowiedź na zapytanie II i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający   informuję,  iż  dla  wykonania  nawierzchni  asfaltowej  należy  przyjąć
mieszankę 0/9,6 



Zapytanie III

W projekcie  znajduje  się  zapis  o  skropieniu  emulsją  asfaltową  podbudowy kamiennej
i  podsypki  cementowo  -  piaskowej  pod  kostkę  betonową.  Proszę  o  wyjaśnienie
konieczności  zastosowania  proponowanego  rozwiązania  i  przedstawienia  sposobu
wykonania takiej nawierzchni. 

Odpowiedź na zapytanie III i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuję, iż należy uwzględnić skropienie wyłącznie podbudowy kamiennej.

Zapytanie IV

Proszę o sprecyzowanie czy podłoże pod kanały z piasku ma mieć grubość 30 cm zgodnie
z STWiORB, 10 cm zgodnie z projektem, czy 15 cm zgodnie z przedmiarem? 

Odpowiedź na zapytanie IV i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuję, iż podłoże pod kanały: 
- w projekcie i STWiORB – jest grubość 30 cm piasku i taką stosować w gruntach 
stabilnych,
- w gruntach nawodnionych i słabonośnych – stosować podbudowę jak w przedmiarze,
opisie  i  STWiORB  tj.  zgodnie  z  rys.  SZ-07  (20cm  tłucznia  w  geowłókninie,  15  cm
zagęszczonego piasku – ciąg kanalizacyjny główny). 

Zapytanie V

Proszę o informację czy na odcinku D6-D7 kanalizacja deszczowa koliduje z istniejącym
drzewostanem. Gdyby zaszła potrzeba wycinki drzew, kto pokryje koszty z tym związane? 

Odpowiedź na zapytanie V i Wyjaśnienia Zamawiającego    

Zamawiający  informuję,  iż  na  odcinku  D6-D7  kanalizacja  deszczowa  nie  koliduje
z istniejącym drzewostanem.

Zapytanie VI 

Proszę  o  uzupełnienie  przedmiaru  robót  o  prace  związane  z  wykonaniem  warstwy
podbudowy  i  nawierzchni  asfaltowej  w-wy  wiążącej  uszkodzonej  podczas  wymiany
krawężników betonowych w ciągu ul. Mickiewicza. 

Odpowiedź na zapytanie VI i Wyjaśnienia Zamawiającego    

Zamawiający podtrzymuję  zapisy dokumentacji.  Prace należy prowadzić w sposób nie
powodujący uszkodzenia w/w warstw. 

Zapytanie VII

Proszę  o  uzupełnienie  przedmiaru  robót  o  cięcie  nawierzchni  asfaltowej  w  ciągu
projektowanej kanalizacji i wymienianych krawężników betonowych. 



Odpowiedź na zapytanie VII i Wyjaśnienia Zamawiającego

Rozebranie  nawierzchni  asfaltowej  jest  ujęte  w  robotach  rozbiórkowych  (przedmiar
drogowy). Wymianie podlega cała warstwa ścieralna, w związku z czym nie ma potrzeby
wprowadzania dodatkowej pozycji w zakresie cięcia nawierzchni. 

Zapytanie VIII

Proszę o korektę przedmiaru robót,  uwzględniającą wykonanie poszerzeń wykopu pod
studnie  kanalizacyjną  i  wpusty  deszczowe  a  co  za  tym  idzie  rozbiórkę  i  odtworzenie
nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową.

Odpowiedź na zapytanie VIII i Wyjaśnienia Zamawiającego

Wykopy pod studnie ujęte są w przedmiarze kanalizacji w robotach ziemnych jako wykopy
obiektowe.  W  przedmiarze  tym  ujęto  całkowite  zasypanie  wykopów  po  robotach
drogowych.  W przedmiarze drogowym ujęto korytowanie oraz nawierzchnie bitumiczne
zarówno w pasie drogowym nad kanalizacją, jak i poza nim.

Zapytanie IX

Proszę o określenie kategorii ruchu dla przebudowywanej drogi. 

Odpowiedź na zapytanie IX i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający przyjął dla ul. Mickiewicza kategorię ruchu KR2.

Zapytanie X

Proszę o podanie parametrów technicznych geowłókniny. 

Odpowiedź na zapytanie X i Wyjaśnienia Zamawiającego

Geowłóknina – wymagane parametry techniczne.
- gramatura - min. 400g/m2,
- materiał – polipropylen lub poliester
- grubość – od 2,0 do 2,5 mm.

Zapytanie XI

W przedmiarze robót dotyczącym drogi występuje pozycja 4.6 – Wykonanie malowania
znaków poziomych farbą chlorokauczukową na wyremontowanej nawierzchni asfaltowej –
kpl. 1 – proszę o sprecyzowanie, co wchodzi w zakres malowania w m2 

Odpowiedź na zapytanie XI i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zakres malowania określony jest w STWIORB D.07.01.01 .


