
                                     Odpowiedzi na zapytania do przetargu - 3

               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 załączonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej. Po zapoznaniu się z załączoną
dokumentacją  projektową stwierdzamy, Ŝe załoŜenia projektowe dotyczące konstrukcji jezdni nie
odpowiadają  pozycjom kosztorysowym. Prosimy o podanie właściwej konstrukcji do sporzadzenia
poprawnej wyceny ( w-wa ścieralna typu SMA 5 cm, w-wa wiąŜąca gr. 6 cm z BA , warstwa  podbudowy
gr. 11 cm z BA jak wynika z projektu czy w-wa ścieralna gr. 4 cm z BA, w-wa  wiąŜąca gr 4 cm z BA i w-
wa profilowa z BA jak wynika z kosztorysu .

Odp. Wycenić  tak jak w załączonym kosztorysie

2. Dotyczy załączonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej. Opis techniczny zakłada wykonanie
zjazdów  do posesji, chodnika, wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie nowych barier
ochronnych. Proszę  o potwierdzenie, Ŝe podany powyŜej zakres robót nie wchodzi w zakres ogłoszonego
postępowania przetargowego na przebudowę ulicy 700 lecia w RaciąŜku.

Odp. Zamawiający potwierdza, Ŝę wykonanie zjazdów od posesji, chodnika, wykonanie oznakowania
poziomego oraz ustawienie nowych barier nie wchodzi w zakres robót objętych przetargiem.

3. Dotyczy załączonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej. Wg. Przekroju normalnego naleŜy
wykonać ściek przy krawęŜnikowy na szerokość trzech kostek brukowych betonowych co daje
powierzchnię ścieku 447,0 m2. W przedmiarze natomiast powierzchnia ścieku wynosi 298,0 m 2 jak dla
ścieku o szerokości dwóch kostek brukowych betonowych ( co odpowiada  odpowiednio powierzchni
rozbiórki  nawierzchni pod budowę nowego ścieku. Prosimy o wskazanie prawidłowej szerokości ścieku i
względną korektę ilości w pozycjach kosztorysu nr 4 d i 9 d.2

Odp. Pozycje w kosztorysie nie ulegają zmianie – powierzchnia ścieku wynosi  298,0 m2

4. W przedmiarze i SST grubości warstw asfaltowych ścieralnej i wiąŜącej wynoszą  4 cm. Natomiast w
dokumentacji załączonej – przekrój normalny , wynoszą one odpowiednio dla warstwy ścieralnej 5 cm,
a dla wiąŜącej 6 cm.

Odp. Grubość warstwy ścieralnej – 4 cm, grubość warstwy wiąŜącej -4 cm


