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ZDP.510.2.2017

                                              ODPOWIDZI  NA  PYTANIA

              Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie odpowiada na zapytania dotyczące przetargu na
„ Przebudowę drogi powiatowej   Nr 2603 C Ciechocinek –Siutkowo odcinek ulica Ciechocińska
w Nieszawie  dł. 0,998 km od km 6+635 do km 7+633 „.
Pytanie nr 1
 W opisie technicznym  ( pkt.5.1) na poszerzeniu nie występuje warstwa podbudowy z betonu
asfaltowego gr. 7 cm, natomiast występuje ona na przekroju konstrukcyjnym. Prosimy o informację,
czy naleŜy przyjąć wykonanie tej warstwy do wyceny robót.

Odp. NaleŜy przyjąć  do wyceny warstwę podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7 cm, tak jak na
przekroju konstrukcyjnym i przedmiarze.

Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie MMA zgodnie z obowiązującymi WT 2 2014 ( jest
aktualizacja  WT2 2010) w kategorii ruchu wskazanej w SST.

Odp. MoŜna wykonać MMA wg. WT 2 2014.

Pytanie nr 3.
 Prosimy o zamieszczenie  planu sytuacyjnego branzy drogowej w wersji kolorowej, gdyŜ z
zamieszczonej przez zamawiającego wersji nie moŜna odczytać wszystkich informacji niezbędnych  do
prawidłowej wyceny.

Odp. Plan syt.  w kolorze w załączeniu.

Pytanie nr 4
Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi
powiatowej.

Odp. Projekt stałej organizacji ruchu w załączeniu.

Pytanie nr 5
Prosimy o podanie zakresu regulacji urządzeń obcych ( poz. 91-94 przedmiaru drogowego). Czy
naleŜy wykonać tylko samą regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej
czy naleŜy przyjąć konieczność wymiany elementów betonowych bądź Ŝeliwnych studni, kratek,
włazów ?. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie zakresu elementów do wymiany.

Odp. Dotyczy tylko regulacji urządzeń infrastruktury.

Pytanie nr 6
Prosimy o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego

Odp. Okres gwarancji na oznakowanie poziome naleŜy przyjąć tak jak dla całego zadania.

Pytanie nr 7
Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni.



Odp. Okres gwarancji pielęgnacji zieleni – 12 miesięcy od dnia odbioru zadania.

Pytanie nr 8
Czy wykonawca powinien w wycenie uwzględnić udroŜnienie istniejącego odcinka kanalizacji
deszczowej?

Odp. Nie

Pytanie nr 9
Czy wykonawca powinien w wycenie uwzględnić regulację wysokościową bram wjazdowych do
posesji i ogrodzeń?

Odp. Nie

Pytanie nr 10
Czy wykonawca powinien uwzględnić w wycenie opłaty za zajęcie pasa drogowego podczas
prowadzenie robót?

Odp. Wykonawca w wycenie  Elementu  nr 2 Gminy Miejskiej Nieszawa pn.. „ Wykonanie sieci
wodociągowej w obrębie ulicy Ciechocińskiej w Nieszawie”  powinien uwzględnić opłatę za zajęcie
pasa drogowego.

Pytanie nr 11
JeŜeli naleŜy uwzględnić w wycenie opłaty za zajęcie pasa drogowego jakiej wysokości są to opłaty?

Odp. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/199/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia
16 czerwca 2008r. opłaty za zajęcie  wynoszą:
 Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego stawki opłat za kaŜdy dzień zajęcia:
1) Jezdnia
A/ przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 5,00 zł
B/ przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 6,00 zł
2) Chodników, poboczy – 4,00 zł
3) pozostałych elementów pasa drogowego – 3,00 zł
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