
Czerwionka-Leszczyny dnia 27.01.2016 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  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  2015 r. poz. 2164 ), przekazuję
zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie XII

Proszę o potwierdzenie, że przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać
inwentaryzację stanu technicznego budynków .

Odpowiedź na zapytanie XII i Wyjaśnienia Zamawiającego

Przed  rozpoczęciem robót  należy  wykonać  inwentaryzację  budynków oraz  przyległych
dróg  i  placów;  inwentaryzacja  budynków wynika  z  faktu  iż  inwestycja  leży na  terenie
objętym ochroną Konserwatora Zabytków.

Zapytanie XIII

Jakich  robót  dotyczy  pozycja  4.6  "Wykonanie  malowania  znaków  poziomych  farbą
chlorokauczukową  na  wyremontowanej  nawierzchni  asfaltowej"  skoro  wykonanie
docelowej organizacji ruchu jest ujęte w dziale 6. INNE.

 

Odpowiedź na zapytanie XIII i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z opisem w przedmiarze pozycja 4.6 dotyczy oznakowania poziomego, natomiast
w dziale 6 ujęte jest malowanie znaku dla niepełnosprawnych.



Zapytanie XIV

Dotyczy wzoru umowy : § 4 , p. 1, ppkt. 12, proszę o wyjaśnienie za jakie szkody związane
z ruchem pojazdów Wykonawca ma ponosić pełną odpowiedzialność.

Odpowiedź na zapytanie XIV i Wyjaśnienia Zamawiającego

Wykonawca  ponosić  będzie  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa
nieszczęśliwych  wypadków  pracowników  i  osób  trzecich  powstałych  wskutek  ruchu
pojazdów Wykonawcy na terenie prowadzonych robót. Za wszelkie wypadki i zdarzenia
spowodowane  złym  stanem  technicznym  pojazdów  lub  błędem  kierowcy/operatora,
odpowiedzialność  ponosić  będzie  Wykonawca.  Za  szkodę  uznać  należy  uszczerbek
w dobrach prawnie chronionych (  życie,  zdrowie,  mienie itp.  ),  którego poszkodowany
doznał wbrew swojej woli.

Zapytanie XV

 Dotyczy  kanalizacji  deszczowej  ,  poz.  3  (przedmiar  poza Mickiewicza)  :  jakiego  typu
odwierty geologiczne należy wykonać ?

Odpowiedź na zapytanie XV i Wyjaśnienia Zamawiającego

Należy wykonać odwierty geologiczne na głębokość do 2,00 m. 

Zapytanie XVI

Proszę o wyjaśnienie konstrukcji nawierzchni w poz. 3.5 do 3.14:
-  wg  przedmiaru  suma  poszczególnych  warstw  wynosi  odpowiednio
30+15+15+7+4+4+3+1 natomiast wg rysunku 30+15+4+4 oraz w poz. od 4.2. do 4.5:

-  wg  przedmiaru  suma  warstw  wynosi  4+3+1  natomiast  wg  rysunku  4  cm.
Proszę również wyjaśnić poz. od 51 do 54 analogicznie jak powyżej. Poza tym w poz. 42 -
45 w przedmiarze są warstwy 10 cm podbudowy + 10 cm podsypki piaskowej natomiast
wg rysunku jest tylko 20 cm podbudowa.

Odpowiedź na zapytanie XVI i Wyjaśnienia Zamawiającego    

Zgodnie  z  pkt  3.5  SIWZ  Przedmiary  robót  stanowią  jedynie  materiał  pomocniczy  do
wyceny. Roboty budowlane należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.


