
                                     Odpowiedzi na zapytania do przetargu - 2

               W odpowiedzi  na  zapytania dotyczące przetargu na „Przebudowę drogi powiatowej
Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka  tj. ul. 700 lecia w RaciąŜku„ Zarząd Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie wyjaśnia :

1. Dotyczy paragrafu 6 wzoru umowy . Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia naleŜytego usunięcia wad i usterek  na czas trwania  gwarancji. PowyŜsze nie jest
zgodne z art. 151 Prawa Zamówień Publicznych , który jednoznacznie wskazuje,
iŜ zabezpieczenie wnosi się na okres rękojmi. Wnoszę o zmianę zapisu we worze umowy.

Odp. Zamawiający  zmienia treść paragrafu 6 we wzorze umowy .

§ 6

ZABEZPIECZENIE

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w  wysokości 2% ceny
całkowitej podanej w ofercie w postaci np.  gwarancji ubezpieczeniowej –        .............................zł
obowiązujące w pełni wysokości do dnia ............................2012 r. i  w wysokości 30%
zabezpieczenia, tj. ..........................okresie od .....................2012 roku do ....................2015 roku
tj. 15 dni po rękojmi.
2.  W  przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie rękojmi
w terminie określonym w  § 9 , Zamawiający upowaŜniony jest do dysponowania  kwotą
zabezpieczenia wymienionego  w ust. 1 z przeznaczeniem na ich usunięcie.
3.  W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoŜy w terminie do .............................2012  r.
gwarancji  ubezpieczeniowej  stanowiącej zabezpieczenie kwoty  ..........................zł na okres od
.....................................2012 r. do ..................................2015 r, wówczas Zamawiający  dokona
potrącenia   tej kwoty  z faktury końcowej.

2. Ze względu na drastyczny i nieprzewidywalny wzrost cen asfaltów, który jest niezaleŜny
od firm Wykonawczych, tylko podyktowany mechanizmami rynku światowego,
zwracamy się do  Zamawiającego o uwzględnienie w warunkach umowy wprowadzenia
waloryzacji cen.

Odp.  Ze względu na krótki okres realizacji inwestycji Zamawiający nie uwzględni
w warunkach umowy waloryzacji cen.

3. Czyją własnością pozostaje materiał pochodzący z rozbiórki?

Odp.    Materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego.

4. Gdzie i na jaką odległość naleŜy odwieść  materiał pochodzący z rozbiórki?

Odp.   Materiał z rozbiórki naleŜy odwieść na plac Z.D.P. w Odolionie. NaleŜy przyjąć
odległość do 10 km.

5. Wnoszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego pełnej dokumentacji
projektowej zawierającej: plan sytuacyjny; przekroje normalne; szczegóły konstrukcyjne
krawęŜnika wtopionego i wystającego, obrzeŜa, ścieku z kostki brukowej; tabelę



profilowania nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną; tabelę frezowania; niweletę,
opis techniczny, uzgodnienia z gestorami urządzeń zlokalizowanych w drodze. Niniejsza
dokumentacja jest konieczna do zweryfikowania przedmiaru robót w oparciu, o który
naleŜy dokonać wyceny.

Odp.   Dokumentacja zostaje uzupełniona.

6. Czy do produkcji mieszanek mineralno – bitumicznych moŜna zastosować wytyczne
WT-1 i WT-2 2010?

Odp.  Do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych naleŜy zastosować WT-1
i WT-2    z 2010r.

7. Dotyczy poz.2.d.1 przedmiaru robót. Pytanie: Czego dotyczy niniejsza pozycja
przedmiarowa? Brak SST opisującej niniejszy zakres robót. Z opisu pozycji
przedmiarowej wynika, iŜ obejmuje ona realizację robót remontowych – frezowania
nawierzchni bitumicznej. W związku z brakiem danych na temat prac remontowych –
frezowania nawierzchni proszę o dokładne sprecyzowanie zakresu robót oraz o wskazanie
konkretnej ich lokalizacji. Wnoszę o zamieszczenie szczegółowej Specyfikacji
Technicznej obejmującej powyŜszy zakres robót.

Odp.    Pozycja 2.d.1 dotyczy frezowania nawierzchni. SST zostaje dołączona.

8. Dotyczy poz. 4.d.1 przedmiaru robót. Proszę o podanie lokalizacji robót ujętych
w niniejszej pozycji przedmiarowej.

Odp.    Pozycja 4.1 to rozebranie nawierzchni pod ściek.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę krawęŜnika betonowego 20x30 na krawęŜnik
betonowy 15 x 30? Na trasie ulicy podlegającej przebudowie występują odcinki łuków
poziomych, a producenci wyrobów brukarskich nie posiadają w asortymencie sprzedaŜy
krawęŜników łukowych o wym. 20 x 30. W związku z powyŜszym niniejsza zamiana
krawęŜnika wydaje się być konieczna.

Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę wymiarów krawęŜnika betonowego
z 20x30cm na 15x30cm.

10. Proszę o określenie ilości krawęŜników łukowych, które naleŜałoby wbudować w ramach
przedmiotowego zadania.

Odp.   W poniŜszej tabeli:

Promień [m] Długość [m]
6 24
8 13
11 10
12 17

11. Czy do wykonania ścieku z kostki betonowej moŜna zastosować kostkę brukową



gr. 8 cm? Kostka proponowana przez zamawiającego jest niedostępna w sprzedaŜy.

Odp.   Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki brukowej o grub. 8cm.

12. W ciągu przebudowywanej ulicy w stanie istniejącym zlokalizowane są bariery
energochłonne, które po wykonanym remoncie drogi powinny zostać wyregulowane
wysokościowo. W związku z powyŜszym wnoszę o dopisanie do przedmiaru robót
pozycji obejmującej niniejszy zakres prac.

Odp.    Regulacja wysokościowa barier nie jest objęta zakresem inwestycji.

13. Dotyczy pozycji 7.d.2, 8.d.2 przedmiaru robót. W obydwu pozycjach przedmiarowych
mowa jest o ułoŜeniu krawęŜników oraz o przełoŜeniu nawierzchni chodników i zjazdów
celem dowiązania. Proszę o rozbicie powyŜszych zakresów robót na odrębne pozycje
przedmiarowe tzn. na 2 pozycje dotyczące montaŜu krawęŜników oraz na1 poz.
Dotyczącą regulacji wysokościowej chodnika i 1 poz. Dotyczącą regulacji wysokościowej
zjazdów. Przy obecnych zapisach nie ma moŜliwości wyceny niniejszych zakresów robót.
Brak danych dotyczących rodzaju nawierzchni zjazdów, chodników oraz ich powierzchni.
W związku z powyŜszym wnoszę o zweryfikowanie niniejszego przedmiaru robót.

Odp.  W pozycji 7.d.2 oraz 8.d.2 cena musi uwzględniać niezbędny zakres przełoŜenia
nawierzchni.

14. po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, iŜ w ciągu ulicy występują 3 zawory
wodociągowe do regulacji . Niniejszy zakres robót nie został ujęty w przedmiarze robót.
W związku z powyŜszym wnoszę o uwzględnienie niniejszego zakresu robót  w
przedmiarze.

Odp. Regulacja wysokościowa zaworów powinna być uwzględniona w cenie wykonania
nawierzchni.

15. Czy w zakres realizacji przebudowy ulicy 700 lecia  wchodzi skrzyŜowanie z ulicą
Brzeską ? JeŜeli tak to wnoszę  o podanie powierzchni skrzyŜowania oraz o
uwzględnienie w przedmiarze robót regulacji studni rewizyjnej.

Odp. SkrzyŜowanie z ul. Brzeską nie jest objęte zakresem inwestycji.

16. Na odcinku ok. 200 mb w stanie istniejącym występuje zamulony rów odwodnieniowy,
który wymaga pogłębienia i wyprofilowania. Niniejszy zakres robót nie jest ujęty w
przedmiarze, w związku z czym wnoszę o dopisanie poz. przedmiarowej regulującej
roboty związane z rekultywacją rowu.

Odp. Oczyszczenie rowu nie jest objęte zakresem inwestycji.

17. Proszę o podanie sposobu rozliczania niniejszej inwestycji . Czy inwestycja będzie
rozliczana na podstawie obmiaru powykonawczego, czy ryczałtem ?

Odp. Rozliczenie inwestycji będzie rozliczana ryczałtem.


