
                     W odpowiedzi  na pismo dotyczące przetargu na „  Przebudowę drogi powiatowej
Nr 2602 C wraz z przepustem na odcinku ulicy Aleja 700 – lecia w Ciechocinku  od km 0+424 do
1+176 leŜącej na terenie  gminy RaciąŜek „ Zarząd Dróg Powiatowych   w Aleksandrowie Kujawskim
z/s w Odolionie   wyjaśnia :

1. Zgodnie z wykazem drzew jest 56 szt. drzew do wycinki, których nie uwzględniono w

kosztorysie oraz drzewa i krzewy do wykarczowania, które należy uwzględnić w Poz. 12

kosztorysu. Proszę o potwierdzenie, że drzewa zostały wycięte i należy wycenić jedynie

karczowanie pni wymienionych w wykazie drzew lub o dodanie brakującej pozycji w

kosztorysie związanych z wycinką.

Odp. Wszystkie drzewa i krzewy podane w załączniku nr 11 do s.i.w.z. są do wycinki i do
wykarczowania.
2. Czy zamawiający dysponuje decyzją na wycinkę drzew?

Odp. Zamawiający nie posiada w tej chwili decyzji  na wycinkę drzew . Gmina  RaciąŜek
wystąpiła     z projektem  decyzji  na wycinkę w/w drzew  do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.

3. Według opisu technicznego istniejące uszkodzone rury żelbetowe przepustów podlegają

wymianie, natomiast kosztorys ofertowy obejmuje jedynie pozycję dotyczącą rozbiórki

istniejących przepustów. Specyfikacja Techniczna mówi o wykonaniu przepustów z rur

betonowych. W związku z tym proszę o dodanie brakującej pozycji dotyczącej wymiany rur

przepustów na nowe.

Odp. Jak w przedmiarze

4. Zgodnie z opisem technicznym należy ustawić poręcze typu U10 długości 2x10 m, natomiast

zgodnie z kosztorysem i Specyfikacją Techniczną należy ustawić barierę U-12a ciężką

2000x1200/60,3 mm dł. 24 szt., czyli 48 m. Proszę o podanie właściwego typu i długości

poręczy, jaką należy ustawić.

Odp. Barierka chodnikowa U-12 a jak w przedmiarze

5. Proszę o podanie wielkości i generacji znaków pionowych, ponieważ nie zamieszczono

projektu stałej organizacji ruchu, a Specyfikacja nie podaje, jakie znaki należy zamontować.

Odp. Średni

6. Zgodnie z opisem technicznym (konstrukcja jezdni) i przekrojem konstrukcyjnym jezdni

należy zastosować geosiatkę, natomiast Specyfikacja Techniczna dotyczy geowłókniny.

Proszę o zamieszczenie Specyfikacji na geosiatkę do nawierzchni.

Odp. Geosiatka – polipropylenowa o gramaturze 250  -400 g/m²

7. Proszę o zmianę opisu poz. 22 kosztorysu - do nawierzchni nie stosuje się geowóknin a

geosiatki.

Odp. Jak wyżek
8. Proszę o podanie gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego.



Odp.  12 miesięcy

9. Specyfikacja Techniczna D-01.02.04. obejmuje roboty rozbiórkowe elementów dróg,
ogrodzeń i przepustów. Kosztorys nie obejmuje robót związanych z rozbiórką ogrodzeń.
Proszę o potwierdzenie, Ŝe roboty te nie wchodzą w zakres realizowanego zadania lub o
dodanie brakującej pozycji do kosztorysu ofertowego.

Odp. Roboty te nie wchodzą w zakres robót

10. Proszę o zamieszczenie brakujących przekrojów poprzecznych dla zadania w celu m.in.

zweryfikowania podanej w kosztorysie ilości umocnień skarp płytami JOMB.

Odp. Ilość jak w przedmiarze.

11. Proszę o podanie krotności w kosztorysie drogowym w poz. 28, 40 i 43 oraz w kosztorysie

kanalizacyjnym w poz. 7, 9, 13, 15 lub o podanie grubości warstw konstrukcyjnych.

Odp. Jak w przedmiarze

12. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanek wapienno – żwirowych do warstw

podbudowy?

Odp. Nie
13. Proszę o podanie kategorii ruchu i klasy przebudowywanej drogi.

        Odp. KR- 2

14. W związku iż planowana inwestycja zlokalizowana w obrębie Obszaru Chronionego

Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej wymusza to na Wykonawcy jakieś obostrzenia lub

dodatkowe nadzory podczas jej realizacji?

Odp. Nie ma obostrzeń  i dodatkowych nadzorów.

15. Proszę o udostępnienie uzgodnień projektu i pozwolenia na budowę.

Odp. Dokumentacja realizowana jest  na zgłoszenie  zarejestrowane w Starostwie Powiatowym
w Aleksandrowie Kujawskim pod numerem sprawy  AB.6743.692.2015 . W powyższej sprawie
organ nie wniósł sprzeciwu.

16. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie emulsji drogowych wg PN-EN 13808:2010 Asfalty i

lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych oraz PN-EN 14733

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane, asfalty upłynnione -

Zakładowa Kontrola Produkcji? SST powołują się już na dokumenty wycofane wejściem

powyższych norm.

Odp. Nie

17. Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie mieszanki SMA według wytycznych WT 1 i 2 z 2010

roku (wg tych wytycznych należy wykonać mieszankę na warstwę wiążącą)?



Odp. Tak

18. Czy materiały sztukowe pochodzące z rozbiórki należy spaletować?

Odp. Tak

19. Czy dzień 31.08.2016 r. ma być dniem zgłoszenia zakończenia robót oraz gotowości do

odbioru robót czy też dniem odbioru końcowego?

Odp. Dzień 31.08.2016 r, ma być dniem zgłoszenia gotowości do odbioru

20. Proszę o udostępnienie planu orientacyjnego lub wskazanie dokładnej lokalizacji

      przebudowywanego odcinka drogi.

Odp. Plan orientacyjny  umieszczono na stronie internetowej. www.zdp aleksandrow.pl

Odpowiedzi na pytania udzielił  wykonawca projektu technicznego Włodzimierz Łaganowski


