
                                                                                     Odolion, dnia 31 października .2013 r

                                                        Odpowiedzi na zapytania

        W odpowiedzi  na pismo dotyczące przetargu nieograniczonego  na „przebudowę ulicy
Granicznej poprzez ułoŜenie warstwy profilowej odcinek od km 0+350 do km 0+916 „  Zarząd
Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie wyjaśnia :

1.Proszę o podanie lokalizacji przebudowywanego odcinka ul. Granicznej ( od jakich
skrzyŜowań) oraz potwierdzenie Ŝe przedmiot zamówienia dotyczy ul. Granicznej
w Aleksandrowie Kujawskim. .

Przedmiot zamówienia dotyczy ulicy Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim, odcinek
od skrzyŜowania  ulicy Granicznej z ulicą StraŜacką do skrzyŜowania ulicy Granicznej z ulicą
Stachury.

2. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdza się Ŝe ul. Graniczna ograniczona jest
krawęŜnikami wystającymi i najazdowymi. W przypadku wykonania profilu o gr. 4 cm wystąpi
wyniesienie jezdni ponad zjazdy – wnoszę o dodanie do zakresu robót ( w tym opisie
przedmiotu zamówienia ) regulacji wysokościowej  przynajmniej krawęŜników najazdowych,
w przypadku braku takiego zakresu robót nie zostanie zapewnione odpowiednie jezdni ,
które będzie powodować spływy wody opadowej na pobliskie posesje.

Zamawiający planuje , w miarę posiadanych środków finansowych stopniowo doprowadzić

nawierzchnię jezdni oraz chodników wraz z krawęŜnikami do jak najlepszego stanu
technicznego. Obecne działania mają na celu zabezpieczenie niniejszej drogi przed postępującą
degradacją. UłoŜenie warstwy profilowej  zapewni bezpieczeństwo uŜytkownikom drogi
i poprawi stan bezpieczeństwa . Jednocześnie nadmienia się, Ŝe usytuowanie terenu
przebiegającej ulicy jest poniŜej połoŜonych przyległych działek, co nie spowoduje ich zalania.
Teren połoŜony poniŜej poziomu drogi     – strona prawa zgodnie z kilometraŜem -  jest terenem
niezabudowanym i  wykorzystywanym jako naturalny zbiornik wodny. Poza tym krawęŜniki
najazdowe zostaną wyregulowane przez słuŜbę liniową ZDP ( ze względu na ograniczone środki
finansowe na to zadanie ).

3. Wnoszę o dodanie do opisu przedmiotu zamówienia oraz dodatkowej pozycji obmiarowej
dotyczącej  regulacji włazów studni kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych ( na całym
odcinku ulicy  Granicznej jest ok. 68 urządzeń  do regulacji ) oraz podanie dokładnej ilości
urządzeń przewidzianych do regulacji. PowyŜszy zakres robót naleŜy wykonać przy realizacji
zamówienia i brak tego zakresu w opisie przedmiotu zamówienia jest sprzeczne z art. 29 ustawy
Pzp.

Zakres robót objętych przetargiem nie przewiduje regulacji studzienek oraz kratek ściekowych.

Regulacja studni kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych będzie ujęta jako odrębne zadanie
na drogach powiatowych, co spowodowane jest równieŜ ograniczonymi środkami finansowymi.

Zakres robót objęty przetargiem nie jest sprzeczny  z art. 29 ustawy Pzp, poniewaŜ
zamawiający określił zakres robót w sposób rzetelny nie utrudniający uczciwej konkurencji
zgodnie z zapisami niniejszego artykułu

 4. Proszę o informację czego dotyczy frezowanie istniejącej nawierzchni

Zamawiający przyjął ewentualne istniejące nierówności nawierzchni za miejsca konieczne
do sfrezowania.



5. Zgodnie z art. 29 i art. 31 ustawy Pzp wnoszę o udostępnienie na stronie internetowej
dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie posiada dokumentacji na  zadanie. Przebudowa będzie robiona na zgłoszenie.

W załączeniu  opis techniczny oraz przekrój konstrukcyjny. .

6. Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie wytycznych WT 2 z 2010 r oraz aktualnej normy
na emulsję PN-EN 13808:2010 – Asfalty  i lepiszcza asfaltowe – zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych ?

Tak.


