
                                                             Odpowiedzi na pytania

                     W odpowiedzi  na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego  na „Przebudowę drogi
powiatowej  Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek, odcinek  od km 1+785  do km 2+892  „
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie wyjaśnia :

1.Czy Wykonawca moŜe we własnym zakresie wprowadzać zmiany w kosztorysie ofertowym
załączonym przez Zamawiającego?
Odp. Nie Wykonawca nie moŜe zmieniać niczego w kosztorysie ofertowym.

2.Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z tworzyw sztucznych HDPE
lub PP do wykonania przepustów pod zjazdami?
Odp. Zamawiający wymaga rur betonowych . Dopuszczenie zastosowania rur   z tworzyw sztucznych
na etapie wykonawstwa będzie zaleŜało od inspektora nadzoru.

3.Czy Zamawiający dopuszcza obrukowanie skarp przy zakończeniach przepustów zamiast
wykonywania betonowych ścianek czołowych?
Odp. Nie

4.Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa łamanego ze skał osadowych na warstwę
podbudowy?
Odp. Nie,  tylko kruszywo łamane kamienne

5.Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa łamanego z recyklingu betonowego?
Odp. Nie,  tylko kruszywo łamane kamienne

6.Czy zapewnienie nowych elementów na potrzeby regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej leŜy
po stronie Wykonawcy czy Inwestora? Jeśli leŜy po stronie przyszłego Wykonawcy, prosimy o
jednoznaczne określenie ilości i rodzajów elementów podlegających wymianie przy regulacji studni
rewizyjnych, studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych oraz zaworów wodociągowych.
Odp. Zamawiający nie przewiduje nowych elementów na potrzeby regulacji urządzeń infrastruktury
podziemnej tylko ich regulację w stosunku do nowo połoŜonej nawierzchni.

7.Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dotyczącej odcinka objętego przebudową.
Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

8.Prosimy o udostępnienie niwelety przebudowywanego odcinka drogi.
Odp. Rysunek profilu podłuŜnego odcinka objętego przebudową  umieszczono na stronie internetowej
9.Prosimy o wyjaśnienie dotyczące przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Jak wynika z rysunku nr 3
„Przekroje do frezowania i profilowania” np. w km 1+842 (choć podobna sytuacja występuje teŜ w
wielu innych przekrojach ) naleŜy na istniejącą nawierzchnię połoŜyć warstwę podbudowy
bitumicznej, która przy krawędziach będzie mieć grubość odpowiednio 19 cm oraz 12 cm. Jak w
takim przypadku naleŜy wykonać poszerzenie jezdni? Jaką grubość warstw konstrukcyjnych na
poszerzeniu zachować? Prawdopodobnie taka sytuacja nie została uwzględniona przy obliczaniu ilości
innych robót, np. przy obliczaniu ilości robót ziemnych przy wykonywaniu poszerzenia (pkt. II. 2.
Przedmiaru uwzględnia wykonanie wykopu głębokości 30 cm w tym przekroju). Prosimy o
odniesienie się Zmawiającego do tego problemu oraz wprowadzenie stosownych zmiany w projekcie
bądź przedmiarze lub umieszczenie rysunków uszczegóławiających proponowane przez
Zamawiającego w projekcie rozwiązania.
Odp. Technologia wykonania poszerzenia obejmuje:
1. Wykonanie na istniejącej nawierzchni frezowania i profilowania do załoŜonych przekrojów.
2. Wykonanie do wysokości frezowania i profilowania konstrukcję poszerzenia
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm



- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm
- podsypka piaskowa grubość 10 cm
3. Po wykonaniu poszerzenia na całej szerokości naleŜy ułoŜyć
     -  warstwę wiąŜącą – 6 cm
     -  warstwę ścieralną – 5 cm.
Przywołany przekrój w km 1+842 jest incydentalny i w kontekście całego zadania nie wymaga zmian

10.W projekcie występuje na zjazdach krawęŜnik betonowy o wymiarach      15x21 cm. Prosimy o
skorygowanie tej omyłki i o umoŜliwienie zastosowania typowego krawęŜnika najazdowego o
wymiarach 15x 22 cm.
Odp. Zmiana parametrów krawęŜnika moŜe wystąpić na etapie wykonawstwa za zgodą inspektora
nadzoru.

11.Prosimy o wyjaśnienie rozbieŜności pomiędzy przedmiarem i projektem stałej organizacji ruchu a
kosztorysem ofertowym dotyczącej ilości słupków i znaków pionowych do wykonania. Jakie ilości
naleŜy przyjąć do wyceny?
Odp.Do wyceny naleŜy przyjąć tak jak w kosztorysie ofertowym tj. słupki – 6 szt, znaki drogowe
trójkątne 4 szt.

12.Prosimy o wyjaśnienie rozbieŜności pomiędzy przedmiarem i projektem stałej organizacji ruchu a
kosztorysem ofertowym dotyczącej powierzchni oznakowania poziomego do wykonania. Jakie ilości
naleŜy przyjąć do wyceny?
Odp. Do wyceny naleŜy przyjąć tak jak w kosztorysie ofertowym tj. linie ciągłe 6,84 m²
i linie przerywane 120,36 m²

13.Prosimy o zmianę jednostki w kosztorysie ofertowym załączonym do dokumentacji przetargowej
przez Zamawiającego w punkcie II.8 „Odwóz nadmiaru gruntu wydobytego z wykopów w gruncie
kat. III poza teren budowy” z m2 na m3.
Odp. Zamawiający zmienił jednostkę w pkt.II  na m ³

14.Prosimy o rozwaŜenie i ewentualne dodanie pozycji związanej z ułoŜeniem geosiatki z włókien
szklanych na połączeniu istniejącej jezdni z projektowanym poszerzeniem. Takie rozwiązanie zapewni
większą trwałość nawierzchni w tym miejscu.
Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie technicznym  związanych
z ułoŜeniem geosiatki.

15.Czy materiał rozbiórkowy z frezowania stanowi własność Wykonawcy?
Odp. Materiał pozyskany z frezowania musi być wykorzystany przy umocnieniu poboczy

16.Prosimy o informację, czy okres gwarancji 60 miesięcy dotyczy równieŜ oznakowania poziomego i zieleni?
Odp. Gwarancja na oznakowanie poziome jezdni – 24 miesiące
Zamawiający wymaga pielęgnacji drzew przez okres 1 roku od dnia odbioru zadania.

17.Prosimy o podanie kategorii ruchu przebudowanej drogi.
Odp. KR 2

18.Prosimy o potwierdzenie, Ŝe harmonogram rzeczowo-finansowy nie stanowi załącznika                  do oferty.
Odp. Harmonogram rzeczowo-finansowy nie stanowi załącznika do oferty

19.Czy do oferty naleŜy dołączyć kosztorys ofertowy?
Odp. Tak

20.Prosimy o informację, które konkretnie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego oraz podanie
konkretnego miejsca ich odwozu (adres)
Odp. Własnością zamawiającego są : drzewa , słupki do znaków i tarcze znaków

21.Prosimy o potwierdzenie, Ŝe dla mieszanek MMA naleŜy stosować wytyczne WT-1 WT-2 2010



Odp. Tak naleŜy stosować wytyczne WT-1 WT-2 2010

22. Z uwagi na róŜnice między treścią SIWZ i umową prosimy o podanie prawidłowej wartości zabezpieczenia
naleŜytego wykonania.
Odp. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy  wynosi 3%. Zamawiający wniósł tym samym zmiany w
umowie  § 7 ust.1

23.Czyją własnością będą ścięte drzewa?
Odp. Zamawiającego

24.Prosimy o potwierdzenie, Ŝe dla pozycji „regulacja pionowa zaworów wodociągowych, regulacja pionowa
studni rewizyjnych oraz regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych i energetyczny” naleŜy uwzględnić
jedynie robociznę regulacji                      bez zakupu nowych elementów.
Odp. NaleŜy uwzględnić tylko robociznę.

25.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw łamanych ze skał osadowych?
Odp. Nie

26. W pozycji nr 2 kosztorysu dotyczącej krawęŜników Zamawiającego podał wymiar 15x21cm.. Z uwagi na
trudnodostępność takiego krawęŜnika prosimy o zmianę na inny.
Odp. Zmiana wymiaru krawęŜnika moŜe nastąpić na etapie wykonawstwa za zgodą inspektora nadzoru.

27.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej?
Odp. Nie

28.W pozycji nr 2 „roboty wykończeniowe” kosztorysu przewiduje się sadzenie drzew. Prosimy    o określenie
rodzaju sadzonek i wymaganych parametrów.
Odp. drzewa liściaste  , forma pienna , gatunek do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

29.W pozycji nr 3 „roboty wykończeniowe” kosztorysu przewiduje się umocnienie skarp płytami betonowymi.
Prosimy o określenie rodzaju płyt betonowych i wymaganych parametrów
  Odp. Płyty betonowe wielootworowe ułoŜone na gruncie rodzimym z oporem na dnie skarpy
z obrzeŜa betonowego 8x30 cm

30. Proszę o udostępnienie pozwolenia na budowę, pozwolenia na wycinkę drzew oraz wszystkich uzgodnień
poczynionych w trakcie uzgodnienia projektu
- pozwolenie na budowę – załącznik na stronie internetowej
- decyzje na wycinkę drzew – załącznik na stronie internetowej
- uzgodnienie  nr: 15/TORU/2012 – Netia S.A. załącznik na stronie internetowej
- uzgodnienie nr  TOTTNSBU/U5/1097/2012 Telekomuni8kacja Polska S.A załącznik na stronie

internetowej
uzgodnienia , które straciły waŜność na etapie wykonawstwa robót zostaną odnowione.

31.Proszę o określenie czyją własnością będzie drewno pochodzące z wycinki? Proszę równieŜ o określenie
odległości odwozu.
Odp. Drewno pozyskane z wycinki jest własnością Zamawiającego. Odległość z palcu budowy na plac ZDP
wynosi około 9 km .

32. Czyją własnością pozostają znaki pochodzące  z rozbiórki i gdzie naleŜy je składować ?
Odp. Znaki pochodzące z rozbiórki są własnością Zamawiającego , naleŜy je składować na bazie ZDP.

33.  Dotyczy poz. 2-5 kosztorysu ofertowego. Proszę o zweryfikowanie załoŜonej  grubości korytowania pod w-
wy konstrukcyjne poszerzenia zjazdów, chodnika . otóŜ obecnie jest : Poz. 2- gł. 30 cm, poz. 3- gł.20 cm, poz. 4
-–gł.20 cm, poz. 5- gł. 20cm ; a powinno być : Poz. 2- gł.48 cm, poz. 3- gł-48cm, poz. 4 – gł-21 cm, poz. 5- gł.
32-41 cm. Proszę o korektę w tym zakresie.
Odp. Korytowanie we wszystkich wymienionych punktach kosztorysu ofertowego  uwzględnia grubość
podsypki z piasku, grubość podbudowy oraz zdjęcie humusu na całej długości odcinka . Pozostałe elementy
konstrukcji odnoszą się do istniejącej nawierzchni drogi. W związku z tym nie ma potrzeby korygowania
grubości korytowania.



34. Proszę o informację czy Zamawiający wyraŜa zgodę na stosowanie wytycznych WT 2010?
Odp. Tak

35. Proszę o jednoznaczne określenie  uziarnienia mieszanek mineralno- bitumicznych dla poszczególnych w-w
: ścieralnej, wiąŜącej, profilowej, podbudowy. Istnieją rozbieŜności pomiędzy opisem technicznym,
przekrojami konstrukcyjnymi , SST.

Odp. Uziarnienie mieszanek mineralno bitumicznych dla poszczególnych warstw podane jest w pkt. 5.2  SST
Projektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych  tablica 4

36. Proszę o jednoznaczne określenie średniej ilości profilu z MMA jaką naleŜy wbudować na 1 m², otóŜ
zgodnie z opisem technicznym zaleŜy wbudować 63 kg/ m² MMA na profil, natomiast SST podaje                   52
kg/ m² , a przekrój konstrukcyjny 50 kg /m².
Odp. NaleŜy przyjąć 52 kg/m²

37. Wnoszę o podanie średniej grubości  w-wy podbudowy z BA. Zgodnie z przedmiarem średnia grubość
7,7 cm, według przekroju konstrukcyjnego  i SST gr. 7 cm;
Odp.

- warstwa podbudowy zasadniczej na poszerzeniu jezdni – gr. w-wy po zagęszczeniu 7 cm;
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni bitumicznej – średnio 7,7 cm.
- 

38. Z jakiego materiału naleŜy wykonać ławę pod przepust o śr. 400mm?. Zgodnie z rysunkami  pospółka
gr 25cm, według przedmiaru Ŝwir ( nie wiadomo jaka grubość ) ?

Odp. Ławę wykonać ze Ŝwiru gr. 25 cm .

39.Proszę o jednoznaczne określenie koloru kostki betonowej na peronie przystankowym, na zjazdach oraz
chodniku.
Odp.
- Peron przystankowy i zjazdy indywidualne przez chodnik  – kolor czerwony

- Chodniki  - szare
- 

40.Wnoszę o zamieszczenie parametrów , rodzaju oraz gatunku drzew do nasadzeń – brak takich danych w
projekcie.
Odp. drzewa liściaste  , forma pienna , gatunek do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

41.Czy posadzone drzewa będą wymagały pielęgnacji ?. JeŜeli tak proszę o określenie okresu pielęgnacji oraz jej
zakresu.
Odp. Zamawiający wymaga pielęgnacji drzew przez okres 1 roku od dnia odbioru zadania.

42.Dotyczy poz. 3A-D kosztorysu ofertowego. Zgodnie z wykazem zjazdów powierzchnia zjazdów z kostki
wynosi 238,8 m²., a nie jak podaje przedmiar robót 226 m². Proszę o zmianę w przedmiarze.
Odp. W kosztorysie ofertowym zostaje 226 m².

43.Dotyczy pkt. III. 1 SIWZ. W niniejszym punkcie zamieszczono szczegółowy opis zakresu robót  z podaniem
ich ilości. W związku z błędnie podanymi ilościami, proszę o ich wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia,
gdyŜ w sposób wadliwy określają przedmiot przetargu  a tym samym fałszują wielkość prac. Ponad to opis
przedmiotu zamówienia jest mało szczegółowy oraz niejednoznaczny i tak np. „ urządzenia odwadniające –
1,107 km „ – projekt wskazuje , iŜ odwodnienie odbywa się za pomocą rowów – w zaleŜności od danego
przekroju albo rów jest obustronny albo teŜ z jednej strony krawędzi drogi – innych urządzeń odwodnieniowych
nie ma ; ponad to rów nie ma dł. 1,107 km . Inny przykład :” KrawęŜniki i obrzeŜa- 1,107 kim „ niniejszy opis
nie jest adekwatny do przedmiotowego zadania, gdyŜ krawęŜników 15x30 cm jest 882 mb, krawęŜników
15x21- 54 mb, natomiast obrzeŜy - 958 +16+233= 1 207 mb – co daje łącznie 2 143 mb a nie 1107 mb. W
związku z faktem , iŜ opis przedmiotu zamówienia jest sporządzony niezgodnie z ustawą PZP, proszę o  korektę
opisu zgodnie z rzeczywistym zakresem robót.
Odp. Zamawiający nie będzie robił korekty opisu przedmiotu zamówienia . Podając wartość liczbową urządzeń
odwadniających,  krawęŜników czy obrzeŜy  maił na myśli długość całego odcinka na jakim będą wykonywane.
Szczegółowe ilości opisane są w przedmiarze  robót i określone w kosztorysie ofertowym . Tym samym
zamawiający nie fałszuje wielkości prac. Kosztorys ofertowy, przedmiar robót są załącznikami do SIWZ.

44.Proszę o informację , czy uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu jest jeszcze waŜne ?



Odp. Zamawiający przedłuŜy waŜność stałej organizacji ruchu.

45. Proszę o określenie zakresu pielęgnacji istniejących drzew, które będą podlegały przycięciu.
Odp. Odtworzenie skrajni drogowej przez obcięcie gałęzi, konserwacja miejsc nacięcia, utylizacja gałęzi

46.Proszę o zmianę w par. 7 ust.3 wzoru umowy na następujący zapis: „ Zwrot zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy w wysokości 30% zostanie dokonany w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi”. Obecny
zapis jest niezgodny  z ustawą PZP, gdyŜ zgodnie z art. 151 ustawy zabezpieczenie wnosi się na okres rękojmi
za wady, a nie gwarancji jakości.
Odp. Zamawiający zmienia zapis w par. 7 ust.3 wzoru umowy w następujący sposób „Zwrot zabezpieczenia
naleŜytego  wykonania umowy w wysokości 30% zostanie dokonany w terminie 15 dni po upływie okresu
rękojmi”.

47.Proszę o określenie gwarancji na oznakowanie poziome jezdni. Trwałość oznakowania grubowarstwowego
w warunkach utrzymaniowych dróg wynosi 2 lata.
Odp. Gwarancja na oznakowanie poziome jezdni – 24 miesiące.

48.W załączonym kosztorysie ofertowym  pkt. „VIII Zjazdy” nie uwzględniono oczyszczenia i skropienia
emulsją asfaltową podbudowy z tłucznia .Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i wzoru kosztorysu ofertowego o
pozycję dotyczącą w/w robót.
Odp .Zamawiający nie wymaga.

49.Proszę o załączenie rysunku profilu podłuŜnego odcinka objętego przebudową.
Odp. Załączono na stronie internetowej

                                                                                                               Podpisał :
                                                                                                            Z- ca Dyrektora
                                                                                                            Jerzy śbikowski


