
        Odolion, dnia 5 listopada 2013 r.

                                                                Odpowiedzi na zapytania

                     W odpowiedzi  na zapytania 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. W związku z trwającymi na ul. Granicznej robotami budowlanymi związanymi z budową kanalizacji
zwracam się z pytaniem kto będzie ponosił odpowiedzialność za konstrukcję w miejscu odtworzeń
nawierzchni? W przypadku źle zagęszczonych zasypek (a w chwili obecnej zagęszczane są jedynie piaski
znajdujące się przy rurach), po ułoŜeniu nawierzchni wystąpią spękania, których przyczyną będzie źle
przygotowane podłoŜe, a nie wadliwie wykonana nawierzchnia bitumicznej, w związku     z czym wnoszę
dodanie do umowy klauzuli iŜ wykonawca nie odpowiada    w ramach gwarancji za usterki nawierzchni
powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania zagęszczeń przy budowie kanalizacji    w ul. Granicznej.
Zgodnie z decyzją administracyjną na zajęcie pasa drogowego Wykonawca został zobowiązany do :
a/ wymienić  grunt po wykopie i zagęszczać go warstwami grubości nie więcej niŜ 50 cm ;
b /wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr. 30 cm;
c/ nawierzchnię jezdni przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia  inwestycji;
d/ w przypadku jakichkolwiek wad , usterek  nawierzchni drogi j.w. powstałych po wykonaniu zadania
ujawnionych w trakcie odbioru technicznego lub w okresie 36 miesięcy od daty sporządzenia protokołu
odbioru technicznego, Zarządca drogi określi wobec Wykonawcy  zasady usunięcia  ewentualnych wad
błędów technicznych.
Takie zapisy gwarantują poprawne i zgodne z prawem budowlanym ułoŜenie warstwy profilowej
na tak przygotowanej podbudowie.
Tak więc za spękania nawierzchni wynikające z przyczyn leŜących z niewłaściwego wykonania podbudowy
odpowiada wykonawca robót kanalizacyjnych

2.Proszę o informację jaka będzie pełna konstrukcja odtworzeń wykonanych w ramach realizowanej
budowy kanalizacji.
a/ wymiana  gruntu  po wykopie i zagęszczenie  go warstwami grubości nie więcej niŜ 50 cm ;
b /wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm;
c/ przywrócenie  nawierzchni jezdni do stanu sprzed rozpoczęcia  inwestycji;

3. Wnoszę o zmianę terminu przekazania placu budowy co najmniej do dnia dokonania bezusterkowego
odbioru budowy kanalizacji wraz z jednoczesnym przekazaniem wyników poprawnie wykonanych
zagęszczeń.
          Zamawiający zmienia zapis umowy w § 3 ust. 2 i 3 który otrzymuje brzmienie :

2.Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień  podpisania protokołu zdawczo odbiorczego placu budowy.
Jednocześnie ten dzień uznaje się za dzień przejęcia placu budowy przez Wykonawcę i tym samym
przejęcia wszelkich ryzyk i odpowiedzialności z tym związanych. NiezaleŜnie od tego o faktycznym
terminie rozpoczęcia robót Zamawiający powiadomi wykonawcę robót pisemnie.
3. Termin wykonania robót ustala się na 14 dni od dnia przejęcia placu budowy, jednak nie później niŜ do
15 grudnia 2013 r.
Poprawiony wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.



4. Proszę o dodanie do przedmiaru robót regulacji urządzeń jakie zostaną wbudowane przy realizacji
budowy kanalizacji.
Regulacja urządzeń  jakie zostaną wybudowane przy realizacji budowy kanalizacji będzie ujęta jako
odrębne zadanie na drogach powiatowych ze względu na ograniczone środki finansowe.

5.W obrębie skrzyŜowania z ul. Piekarską występuje nawierzchnia z trylinki. Z doświadczenia własnego
wiemy, Ŝe po przykryciu trylinki nawierzchnią bitumiczną błyskawicznie pojawiają się spękania odbite.
Wnoszę o dodanie do zakresu robót rozbiórki nawierzchni z trylinki i wykonania wzmocnienia
podbudowy kruszywem łamanym.

         Na części ulic powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim nawierzchnia bitumiczna połoŜona
jest   na trylince betonowej  i do chwili obecnej nie zaobserwowano większych uszkodzeń bądź spękań
nawierzchni z tego powodu. Obecny stan wskazanego  skrzyŜowania gwarantuje poprawne ułoŜenie
warstwy profilowej bez obawy o jej dalszą degradację.

6.W związku z faktem, iŜ zamówienie obejmuje jedynie wykonanie warstwy profilowej grubości 4 cm
(która nie posiada zamkniętej struktury i jest znacznie naraŜona na działanie wody i mrozu) wnoszę
o skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy, gdyŜ wskazana technologia w Ŝaden sposób nie gwarantuje
przetrwania wykonanej nawierzchni przez 36 miesięcy.

 Zgodnie z decyzją administracyjną na zajęcie pasa drogowego  w przypadku jakichkolwiek wad , usterek
nawierzchni drogi powstałych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej ujawnionych w trakcie odbioru
technicznego lub w okresie 36 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru technicznego, Zarządca
drogi określi wobec Wykonawcy kanalizacji  zasady usunięcia  ewentualnych wad  błędów technicznych.
Dlatego zamawiający nie ma podstaw do zmiany terminu gwarancji na ułoŜenie warstwy profilowej, gdyŜ
jest on toŜsamy z terminem gwarancji wskazanym dla Wykonawcy wykonującego kanalizację.
Poza tym zamawiający, w miarę posiadanych środków finansowych moŜliwie jak najszybciej będzie starał
się zamknąć warstwę profilową następną warstwa masy bitumicznej.

.


