
                     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 leżącej na terenie  gminy Raciążek „ Zarząd Dróg Powiatowych   w Aleksandrowie Kujawskim

z/s w Odolionie   wyjaśnia

1. Prosimy o informację, czy z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia robót, Oferent może

wprowadzać zmiany do przedmiarów i wzorów kosztorysów udostępnionych przez Zamawiającego.

Odp. Nie można wprowadzać  zmian do przedmiarów i wzorów kosztorysów .

2. Prosimy o podanie dokładnej istniejącej  konstrukcji nawierzchni występującej na odcinku drogi

powiatowej, gdyż dokumentacja projektowa nie zawiera takich informacji.

Odp. Zamawiający nie posiada starej dokumentacji na odcinek przebudowywanej drogi , droga

była budowana w latach 70- tych. Z naszych informacji wynika , że są dwie warstwy masy na

podbudowie tłuczniowej.

3. Prosimy o zmianę konstrukcji projektowanej nawierzchni ponieważ istniejąca konstrukcja ulicy

nie pozwala na wykonanie drogi w proponowanej technologii. Projektant zakłada wbudowanie

warstw bitumicznych o grubości 11 cm - ułożonych zgodnie z przekrojem na siatce, zgodnie z SST

na geowłókninie  Ts stosowanej do robót ziemnych, zgodnie z kosztorysem ofertowym na

geowłókninie, po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni na gr. 6cm. Informujemy że grubość

istniejącej nawierzchni to ok. 4 – 5 cm, a światło istniejącego krawężnika to 10 – 12 cm.

Projektowane światło istniejącego krawężnika to 10 cm. Jak widać nie ma możliwości wykonania

nawierzchni gr. 11 cm bez całkowitej rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz bez ingerencji w

podłoże pod istniejącą warstwą bitumiczna, które jest nieznane (możliwe że jest to podłoże

gruntowe). Tym samym naraża to inwestora na zmianę technologii oraz znaczące zwiększenie

kosztów realizowanej inwestycji.  Prosimy zatem o dopasowanie projektowanej technologii do

istniejący warunków, czyli grubości istniejącej nawierzchni oraz światła istniejącego krawężnika,

prosimy również o rezygnację z geowłókniny lub zaprojektowanie geosyntetyku odpowiedniego

dla nowoprojektowanej nawierzchni. Nadmieniamy, iż istniejącej nawierzchni bitumicznej nie

uda się sfrezować na 1,2,3 cm ponieważ jej grubość 4 - 5 cm i spękania którymi jest pokryta

spowoduje całkowite zniszczenie warstwy bitumicznej podczas frezowania i konieczność

ingerencji w podłoże.

Odp. Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie  z projektem  technicznym  i

przedmiarem robót.

4. Prosimy o podanie właściwej ilości drzew przewidzianych do wycinki, gdyż z planów sytuacyjnych

w dokumentacji projektowej udostępnionych przez Zamawiającego wynika, że wyciąć należy 69

szt. drzew, natomiast w dołączonym do dokumentacji przetargowej spisie drzew należy wyciąć

56 szt. drzew (67 szt. uwzględniając wielokrotne ilości przy niektórych pozycjach). Prosimy o

ustosunkowanie się do przedstawionego problemu i wprowadzenie niezbędnych zmian do

dokumentacji projektowej lub przedmiarów.



     Odp. ilość drzew do wycinki  tak ja w załączniku nr 11,  czyli 56 sztuk.

5. Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi pozwoleniami

na wycinkę drzew przewidzianą w dokumentacji projektowej.

Odp. Zamawiający nie posiada w tej chwili decyzji  na wycinkę drzew . Gmina  Raciążek  wystąpiła

z projektem  decyzji  na wycinkę w/w drzew  do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SIWZ pkt. III 1). oraz załącznikiem nr 11 wycinkę i

karczowanie drzew i krzewów należy wycenić w ofercie, dokonując tego w pozycji nr 12

kosztorysu ofertowego.

Odp. Koszt  wycinki i karczowania drzew należy wkalkulować do pozycji 12 kosztorysu ofertowego

na roboty drogowe.

7. W opisie technicznym znajduje się następujący zapis: „Przed rozpoczęciem robót budowlanych

należy uzyskać ostateczną decyzję z Gminy Raciążek dot. wycinki drzew.” Prosimy o podanie

informacji, czy Zamawiający dysponuje wyżej przywołaną ostateczną decyzją dotyczącą wycinki

drzew?

Odp. Jak w pkt 5.

8. W opisie technicznym znajduje się następujący zapis dotyczący oznakowania poziomego: „W

ramach oznakowania poziomego należy wykonać linie na przejściu dla pieszych w ilości 25m2

oraz linie segregacyjne na długości L = 756,45m”. W udostępnionym przez Zamawiającego SIWZ

oraz przedmiarze znajduje się jednak tylko pozycja „linie na skrzyżowaniach i przejściach dla

pieszych – 34 m2.” Natomiast w załączonej dokumentacji projektowej oznakowanie poziome

znajduje się przy azylu dla pieszych w postaci przejścia dla pieszych (P-10) i powierzchni

wyłączonej z ruchu (P-21a) i nie występuje w postaci linii segregacyjnych. Prosimy o podanie

informacji, jaki zakres oznakowania poziomego należy wykonać oraz przyjąć w ofercie do wyceny.

Odp.  Należy uwzględnić tylko te w  kosztorysie ofertowym.

9. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące punktu 9 opisu technicznego branży drogowej odnośnie

spoinowania rur przepustu. Według tego zapisu „Wykonać należy spoinowanie wszystkich rur.”

Czy Zamawiający przewiduje konieczność spoinowania wszystkich rur przepustów na całym

odcinku przebudowywanej drogi?

Odp. Nie tylko uszkodzonych

10. Prosimy o opisanie na czym ma polegać i jakie zadania spełniać spoinowanie rur przepustu.

Prosimy o uszczegółowienie tych robót.

Odp. Opisem technicznym  pkt. 9

11. Czy Zamawiający dopuści wykonanie ścianek czołowych przepustu z typowych elementów

betonowych prefabrykowanych?



 Odp. Do uzgodnienia  w trakcie realizacji robót z inspektorem nadzoru.

12. Prosimy także o potwierdzenie, że zabezpieczenie pieszych przed osunięciem się do rowu należy

wykonać zgodnie z przedmiarem barierami U-12, a nie U-10,  jak jest to określone w opisie

technicznym (są to urządzenia bramowe sygnalizujące ograniczenie skrajni przed obiektami

inżynierskimi).

 Odp. Barierka chodnikowa U 12 a.

13. Prosimy o podanie właściwego sposobu obramowania nawierzchni zjazdów oraz chodnika. Czy

należy wykonać to według przekrojów konstrukcyjnych (odpowiednio dla zjazdów – opornik

12x25 cm, dla chodnika – obrzeże 8x25 cm), czy według planu sytuacyjnego (w obu przypadkach

opornik 12x25 cm).

 Odp. Dla zjazdów – opornik 12x25 cm, dla chodnika – obrzeże 8x25 cm

14. Z dokumentacji projektowej wynika, że istniejący chodnik należy pozostawić w nienaruszonym

istniejącym kształcie, natomiast zmianie ulega niweleta drogi, jak zostało to ukazane na profilach

podłużnych. Powstaje wówczas problem jak np. w km 0+704 związany z tym, że nowa niweleta

zakłada podniesienie rzędnych drogi o ok. 23 cm w tym miejscu, podczas gdy światło na

istniejącym krawężniku wynosi ok. 12 cm. Spowoduje to, że warstwy bitumiczne wykonane

według projektowanej niwelety będą miały rzędne większe niż poziomu istniejącego chodnika.

Pojawi się także problem z odwodnieniem nawierzchni chodnika, gdyż projektowane wpusty

mają wyższe rzędne wysokościowe niż istniejący chodnik. Kolejny problem pojawia się w

miejscach, gdzie niweleta zostaje znacząco obniżona w stosunku do istniejących rzędnych, jak np.

w km 0+225, gdzie zakłada się obniżenie niwelety o ok. 25 cm. Powstanie wówczas duża różnica

wysokości na istniejącym krawężniku, wynosząca ok. 37 cm. Następuje zatem konieczność

zmiany niwelety, bądź też konieczność przebudowy istniejącego chodnika. Prosimy o

ustosunkowanie się do przedstawionego problemu i wprowadzenie niezbędnych zmian do

dokumentacji projektowej oraz przedmiarów.

Odp. Przyjęta konstrukcja nawierzchni jezdni wynika z konieczności zachowania istniejącej ścieżki

rowerowej.

15. W miejscach znaczących zaniżeń niwelety drogi, jak np. w km 0+225 będzie występowała

konieczność głębokiego frezowania drogi. Przy zakładanej zmianie rzędnych wysokościowych

wynoszącej w tym miejscu ok. 25 cm oraz przy zakładanych grubościach nowych warstw

nawierzchni (6 cm i 5 cm), zachodzi konieczność frezowania na głębokość ok. 36 cm. Łączna

grubość istniejących warstw bitumicznych nie pozwoli na wykonanie tak głębokiego frezowania,

co prowadzić będzie do odsłonięcia podbudowy niezwiązanej i konieczność ingerencji w

podbudowę drogi, czego ani dokumentacja projektowa ani przedmiar robót nie zakładają. Aby

tego uniknąć, zachodzi zatem konieczność zmiany projektowanej niwelety. Prosimy o

ustosunkowanie się do przedstawionego problemu i wprowadzenie niezbędnych zmian do

dokumentacji projektowej oraz przedmiarów.

Odp. Jak w przedmiarze



16. Na rysunku D-5 znajduje się informacja o tym, że umocnić płytami ażurowymi JOMB należy

skarpy o wysokości powyżej 2,0 m. Podana natomiast ilość w przedmiarze (412 m2) jest zbyt

mała i nie odpowiada powierzchni skarp o wysokości powyżej 2 m, która wynosi w rzucie

poziomym około 1250 m2. Prosimy zatem o wyspecyfikowanie miejsc, gdzie Zamawiający

przewiduje konieczność umocnienia skarp płytami JOMB, bądź podanie konkretnej powierzchni,

na której należy wykonać takie umocnienie.

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

17. Prosimy o podanie grubości podbudowy z kruszywa łamanego do wykonania na odtworzeniach

po kanalizacji deszczowej, gdyż w załączonej dokumentacji projektowej takie informacje się nie

pojawiają, natomiast z kosztorysu dołączonego do dokumentacji takie dane nie wynikają (są

podane jedynie grubości bazowe – 15 cm i 8 cm, oraz dodatki za każdy dodatkowy centymetr,

natomiast brakuje informacji na temat krotności dodatków).

Odp. Jak w przedmiarze

18. Dokumentacja projektowa w miejscu wykonania odtworzeń po kanalizacji deszczowej przewiduje

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, natomiast następnie na całej szerokości drogi

wykonać należy geosiatkę pod warstwy bitumiczne. Pojawia się w tym miejscu problem związany

z zakotwieniem siatki pod warstwy bitumiczne na szerokości odtworzenia. Aby właściwie

przytwierdzić taką siatkę należy przygotować podłoże pod nią w postaci warstwy bitumicznej.

Sugerujemy, aby Zamawiający dodał do zakresu przetargu wykonanie warstwy bitumicznej na

powierzchni odtworzeń nawierzchni o gr. 6 cm, która umożliwi prawidłowe wykonanie kolejnych

warstw nawierzchni.

Odp. Jak w przedmiarze

19. Na odcinku od km 0+330 do 0+365 występuje poszerzenie jezdni, na którym zlokalizowano

przejście dla pieszych wraz z azylem. Jezdnia w tym miejscu posiada szerokość 7,75 m, natomiast

na odcinku przed i za tym miejscem – 5,50 m. W przedmiarze udostępnionym przez

Zamawiającego brakuje pozycji związanych z wykonaniem poszerzenia oraz jego konstrukcją, jaką

należy wykonać. Prosimy o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu i wprowadzenie

niezbędnych zmian do dokumentacji projektowej oraz przedmiarów.

Odp. Odp. Jak w przedmiarze

20. Dokumentacja projektowa zakłada, że nowa nawierzchnia będzie mieć szerokość 5,50 m – w

świetle między krawężnikami (wg rysunku numer D-5). Z przeprowadzonych pomiarów wynika

jednak, że nie na całej długości odcinka posiada ona obecnie taką szerokość, więc konieczne

będzie wykonanie poszerzenia. Prosimy o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu i

wprowadzenie niezbędnych zmian do dokumentacji projektowej (wraz z podaniem konstrukcji

nawierzchni na poszerzeniu) oraz przedmiarów.

Odp. Jak w przedmiarze

21. Prosimy o sprecyzowanie, jaki materiał należy przyjąć jako geosyntetyk do wykonania warstwy

wzmacniającej pod nowe warstwy bitumiczne. Przedmiar robót mówi o „Warstwie



wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny”, Specyfikacja Techniczna mówi

o „Geowłóknine TS”, którą stosuje się do robót ziemnych, a nie pod warstwy bitumiczne, Opis

Techniczny branży drogowej mówi o geosiatce nie podając jej parametrów, natomiast rysunek

„Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni” mówi o „siatce”, również nie precyzując jej

parametrów.

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

Odpowiedzi udzielił wykonawca projektu technicznego Włodzimierz Łaganowski


