
                     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).Czy w związku z koniecznością wykonania kolektora w osi jezdni Zamawiający dopuszcza
całkowite zamknięcie jezdni na czas prowadzenia robót?
Odp. Tak
2).Po czyjej stronie jest opracowanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas trwania robót?
Odp. Po stronie Wykonawcy
3) Z przeprowadzonej wizji  w terenie wynika, iŜ istniejący krawęŜnik wystaje na róŜną wysokość w

stosunku do nawierzchni. Proszę o informację czy zamawiający zaakceptuje fakt, iŜ po
zakończeniu robót istniejący krawęŜnik będzie wystawał na róŜną wysokość w stosunku do jezdni
czy istnieje konieczność przełoŜenia istniejącego krawęŜnika i chodnika ?

Odp. Przyjęta konstrukcja nawierzchni jezdni wynika z konieczności zachowania istniejącej
ścieŜki rowerowej.
4) czy w związku z faktem, iŜ projektowania niweleta  róŜni się od rzędnych istniejących

Zamawiający zaakceptuje zastąpienie warstwy wiąŜącej gr. 6 cm warstwą wyrównawczą o
średniej grubości 6 cm co umoŜliwi wykonanie nawierzchni ze spadkiem do wpustów ulicznych ?

Odp. Tak o ile inspektor nadzoru zaakceptuje taką moŜliwość.
5) Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, iŜ istniejąca nawierzchnia ma miejscami szerokość 5,1

– 5,2 m . W jaki sposób ma zostać wykonane poszerzenie jezdni do projektowane szerokości ?
Odp. NaleŜy przyjąć 5,5 m

6) Zgłaszamy konieczność wykonania ścieku przykrawęŜnikowego dla odcinków gdzie spadki są
mniejsze od 0,3 % w celu prawidłowego spływu wody deszczowej.

Odp.  Zamawiający wyrazi zgodę i ile inspektor nadzoru uzna to za konieczność.

7) Prosimy o wskazanie konkretnych odcinków na których skarpa ma być umocniona za pomocą płyt
JOMB.

Odp. Na początkowym odcinku drogi  od km 0+00 do 1+20,0

8) Prosimy o potwierdzenie, iŜ odbudowana po robotach kanalizacyjnych podbudowa ma mieć
grubość 16 + 9 cm.

Odp. Tak

9) Prosimy o załączenie wyników z odwiertów na podstawie których moŜna będzie zweryfikować
grubość istniejących warstw bitumicznych.

Odp. Zamawiający nie posiada  wyników z odwiertów.

10) Prosimy o przekazanie tabeli robót ziemnych na podstawie której określono ilość dowozu mas
ziemnych (pozycja nr 14 kosztorysu drogowego)
Odp. Nie ma w dokumentacji

11). Dot opisu technicznego branŜy drogowej pkt 9 przebudowa istniejących przepustów – czy
Zamawiający przewiduje konieczność rozbiórki całej nawierzchni i odkrycie przepustu w celu
wykonania spoinowania wszystkich rur. Jeśli tak to proszę o dodanie odpowiednich pozycji w
przedmiarze robót.
Odp. Jak w przedmiarze
12.)Proszę o podanie kategorii ruchu.
Odp. KR-2
13)Czy Zamawiający posiada ostateczną decyzję na wycinkę drzew?
Odp. W chwili obecnej nie



14. Jaki rodzaj asfaltu naleŜy zastosować dla warstw bitumicznych?
Odp. Rodzaj asfaltu określony jest w SST D-05.03.05B

15. Czy Zamawiający dopuszcza uŜycie kruszywa wapiennego na warstwy podbudowy?
Odp. Nie
16).Proszę o potwierdzenie zasadności wykonania geowłókniny pod warstwy bitumiczne gdyŜ

rozwiązaniem typowym jest zastosowanie geosiatki.
Odp.  Geosiatka – polipropylenowa o gramaturze 250 – 400 g/m²

17 ) Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania geowłókniny bądź geosiatki (zgodnie z pyt nr
14) na całej szerokości jezdni.
Odp. Jak w przedmiarze

18).Proszę o wskazanie ilości dodatków za kolejne centymetry przy rozbiórce warstw konstrukcyjnych
pod kolektor.
Odp. Odp. Jak w przedmiarze

19). Proszę o przedstawienie obliczeń na podstawie których przyjęto powierzchnię rozbiórek i
odtworzenia nawierzchni drogowej.
Odp. Nie ma takich obliczeń w projekcie

Odpowiedzi na powyŜsze pytania  udzielił projektant dokumentacji technicznej
Włodzimierz Łaganowski


