ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE
zdp@zdp.aleksandrow.pl

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22

tel./fax.54 282 27 45

Odolion, dnia 20 lipca 2015 r.

DUDiM. 510.7.2015

W odpowiedzi na pismo dotyczące przetargu na „ Przebudowę skrzyŜowania ulicy
Dworcowej z ulicą Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim „ Zarząd Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie wyjaśnia :
Pyt. 1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia naleŜy sfrezować 1306 m² istniejącej nawierzchni.
Zaś zgodnie z przedmiarem 1397 m². Proszę o wskazanie właściwej powierzchni frezowania i
o wprowadzenie zmian do SIWZ lub do przedmiaru.
Odp. Prawidłowa ilość 1397 m².
Pyt. 2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia naleŜy przy chodnikach ustawić krawęŜnik 15x25,
zaś zgodnie z przedmiarem i przekrojami obrzeŜe betonowe na ławie z betonu. Proszę o podanie
właściwej grubości profilu oraz o wpr4owadzenie odpowiednich zmian do SIWZu lub przedmiaru.
Odp. Chodnik wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem tj. od strony ulicy krawęŜnik na ławie 15x30
lub 15x25 przy przejściu dla pieszych. Pozycje te są ujęte i w przedmiarze i w projekcie.
Pyt. 3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia naleŜy wykonać warstwę profilową na średnią
grubość 6 cm, zaś zgodnie z przedmiarem i przekrojami na 5 cm ( 125 kg/ m² ). Proszę o podanie
właściwej grubości profilu oraz wprowadzenie odpowiednich zmian do SIWZu lub do przedmiaru.
Odp. Profilowanie wykonać średnio 125 kg/ m²
Pyt. 4. Proszę o potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie będzie obciąŜony finansowo za słupy dostarczone
przez firmę ENEA.
Odp. Zamawiający potwierdza, Ŝe Wykonawca nie będzie obciąŜony za słupy oświetleniowe.
Pyt. 5. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki AC16W na warstwę profilową ?
Odp. Tak zamawiający dopuszcza masę AC 16 W.
Pyt. 6 .Proszę o podanie typu folii i wielkości znaków
Odp. Folia typu 2, średnie
Pyt. 7. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek
mineralno – asfaltowych ?
Odp.Tak, zgodnie z WT 2010
Pyt. 8. Czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie ( wyłączenie z ruchu za wyjątkiem mieszkańców
i słuŜb ratunkowych itp. ) na czas robót przebudowywanego odcinka drogi.
Odp. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zorganizuje spotkanie przedstawicieli
Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji i Starostwa Powiatowego celem rozwiązania
powyŜszego problemu.

