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Dziemiany, 24.09.2013 r.
Numer sprawy: ZP 7/2013

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg i ulic poprzez wykonanie
nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Dziemiany”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuję, że do
Zamawiającego wpłynęły zapytania w brzmieniu przytoczonym poniżej, na które
Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1
Prosimy o przekazanie brakującej dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy
drogi w m. Piechowice. Brakuje opisu technicznego i rysunków tj. profil podłużny,
przekroje poprzeczne i konstrukcyjne.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że dla potrzeb wykonania przebudowy drogi w m. Piechowice
odstąpiono od wyznaczania profilu podłużnego ponieważ taki profil wyznaczają w terenie
istniejące krawężniki stanowiące obramowanie jezdni.
PYTANIE 2
W związku z tym, iż w m. Kalisz i w m. Piechowice na drogach przeznaczonych do
przebudowy została już wykonana podbudowa to czy Zamawiający zapewnia, iż ta
podbudowa przed ułożeniem nawierzchni bitumicznej będzie wyprofilowana, nie będzie
zawierać ubytków, będzie na odpowiednim poziomie niwelety, będzie oczyszczona od
roślinności?
ODPOWIEDŻ
Zamawiający informuje, że na drogach przeznaczonych do przebudowy w
miejscowościach Kalisz i Piechowice należy przewidzieć potrzebę wyrównania istniejącej
podbudowy i oczyszczenia od roślinności. W cenie ofertowej należy również ująć
doziarnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym na grubości 5 cm.

PYTANIE 3
W związku z tym, iż w m. Kalisz i w m. Piechowice na drogach przeznaczonych do
przebudowy został już wykonany krawężnik, czy Zamawiający potwierdza iż

uszkodzone krawężniki będą wymienione w ramach gwarancji przez wykonawcę, który
te krawężniki układał wcześniej i że wykonawca nawierzchni asfaltowej nie będzie
musiał ich wymieniać?
ODPOWIEDŹ
W cenie oferty należy ująć koszty związane z wymianą uszkodzonych elementów
betonowych istniejącej infrastruktury drogowej. W tym celu zaleca się dokonanie wizji
lokalnej na potrzeby właściwego oszacowania kosztów.
PYTANIE 4
Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni
ul. Kowalskiej w m. Dziemiany zgodnie z dokumentacją projektową? W opisie przedmiotu
zamówienia w SIWZ nie została uwzględniona przebudowa tej ulicy.
ODPOWIEDŹ
Przedmiotowe zamówienie obejmuje częściowo również odcinek ul. Kowalskiej
(skrzyżowanie z ul. 8-go Marca)
PYTANIE 5
Czy Wykonawca ma stworzyć własny kosztorys ofertowy na podstawie
dokumentacji projektowej, czy może kosztorys ofertowy ma być dokładnie, taki jak
udostępnione przez Zamawiającego wzory kosztorysów?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa
i Wykonawca sam musi wycenić wszystkie niezbędne pozycje do wykonania robót.
PYTANIE 6
Dotyczy ul. 8 Marca i Harcerskiej w m. Dziemiany
1. Jakiego koloru ma być kostka brukowa betonowa na progach zwalniających i
chodniku?
Odpowiedź: Kolory kostki: próg zwalniający – czerwona, chodnik – szara.
2. Brak w kosztorysie pozycji dot. wykonania podbudowy z kruszywa łamanego
pod chodnik, przekładki chodnika i progi zwalniające w ilość 135 m2. Prosimy o
uzupełnienie kosztorysów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie projektuje się nowych chodników. W
przedmiarze założono wymianę nawierzchni na istniejącej podbudowie z płytek
betonowych na kostkę betonową. Szacunkowo założono przekładkę w obrębie
bram wjazdowych z wykorzystaniem istniejącej podbudowy. Progi zwalniające
posiadają podbudowę pod nawierzchnię asfaltową.
3. Prosimy o podanie kilometraża w jakim należy wykonać kanały z rur PVC o śr.
200 mm oraz studzienki ściekowe.
Odpowiedź: Przedmiotowe kilometraże to: w km 0+100,00 (ul. 8 Marca), w km
0+157,00 (ul. Harcerska)
Dodatkowo w cenie oferty należy przewidzieć regulacje 11 szt. studni rewizyjnych
kanalizacji sanitarnej.

Dotyczy ul. Heweliusza w m. Dziemiany
1. Prosimy o podanie kilometraża w jakim należy wykonać kanały z rur PVC o śr. 200
mm oraz studzienkę ściekową.
Odpowiedź: Przedmiotowe kilometraże to: studzienka ściekowa w km 0+060,00,
przykanalik na odcinku 0+060,00 – 0+065,00
Dodatkowo w cenie oferty należy przewidzieć regulację 1 szt. studni rewizyjnej
kanalizacji sanitarnej.
Dotyczy ul. Sengera w m. Dziemiany
1. Prosimy o podanie kilometraża w jakim należy wykonać kanały z rur PVC o śr. 200
mm, studzienkę ściekową i studnię chłonną.
Odpowiedź: Przedmiotowe kilometraże to: studnia chłonna w km 0+005,32 s. L,
wpust uliczny w km 0+007,00
2. Na czym ma polegać remont cząstkowy zjazdu z kostki betonowej 8 cm w ilości 10
m2? Jest to pozycja podana w przedmiarze o numerze Lp. 21. Jeśli zjazd ma być
wykonany z nowych materiałów prosimy o podanie konstrukcji zjazdu i koloru
kostki brukowej.
Odpowiedź: Przy wjeździe na działkę 145/17 znajduje się nawierzchnia z płyt
ażurowych typu MEBA. W przypadku zmiany niwelety jezdni może zaistnieć
potrzeba przełożenia nawierzchni zjazdu.
Dodatkowo w cenie oferty należy przewidzieć regulację 2 szt. studni rewizyjnej
kanalizacji sanitarnej i 1 szt. zasuwy wodociągowej.
Dotyczy m. Piechowice
1. Jaki jest układ warstw istniejącej nawierzchni?
Odpowiedź: Układ warstw to: nawierzchnia z kamienia polnego 10 cm (brukowca),
podbudowa z tłucznia kamiennego– 10 cm
2. Jaka jest grubość istniejącej podbudowy?
Odpowiedź: Istniejąca podbudowa to: nawierzchnia z kamienia polnego
(brukowca) 10 cm, ,podbudowa z tłucznia kamiennego – 10 cm
3. Na etapie ofertowania Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić, czy po wykonaniu
korytowania na 8 cm (zgodnie z przedmiarem) nośność podłoża pod warstwy
bitumiczne nawierzchni będzie wystarczająca. W związku z powyższym zwracamy
się z pytaniem. Jakie działania należy podjąć w przypadku, gdy nie będzie
spełniony warunek nośności podłoża?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy nie ujmować w wycenie
korytowania. W przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża
Zamawiający dopuszcza wykonanie prac naprawczych, za które Wykonawca
będzie rozliczany na podstawie odrębnej umowy.
4. W nawiązaniu do pytania nr 9. Czy wyżej wymienione działania będą traktowane
jako roboty dodatkowe, za które Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie?
Odpowiedź: Odpowiedź j.w.

5. W chwili obecnej światło krawężnika wynosi średnio 3 cm. Czy Zamawiający
zgadza się na to, aby po wykonaniu korytowania 8 cm i po ułożeniu warstw
bitumicznych 8 cm, światło krawężnika wynosiło ok. 3 cm?
Odpowiedź: Zamawiający zakłada, że wykonaniu nawierzchni asfaltowej światło
opornika może wynosić 0 cm.
Dotyczy m. Kalisz
1. Ponieważ brak jest SST dotyczącej wykonania regulacji kratek ściekowych i włazów
studni, prosimy o informację jaki jest zakres prac przy wykonaniu tych regulacji.
Odpowiedź: Należy wykonać regulację na grubości warstwy asfaltowej
2. Zgodnie z planem zagospodarowania należy wykonać regulację 17 sztuk kratek
ściekowych, i jedna kratka jest przeznaczona do likwidacji. W przedmiarze podano
regulacje 3 sztuk kratek. Czy pozostałe kratki zostały już wyregulowane?
Odpowiedź: Należy przewidzieć regulację 16 kratek ściekowych
3. Czy Zamawiający potwierdza, iż wymiana nawierzchni chodnika, oznakowanie
pionowe i poziome, wykonanie humusowania nie wchodzi w zakres przedmiotu
zamówienia dla tej drogi?
Odpowiedź: W/w roboty nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.
4. Ponieważ w chwili obecnej na ul. Świętego Rocha istniejąca nawierzchnia
bitumiczna jest na tyle zniszczona, że zamiast warstw bitumicznych jest podbudowa
z brukowca od ok. 0+110 km, to zwracamy się z pytaniem: jaka powinna być
konstrukcji drogi na podbudowie z brukowca?
Odpowiedź: Należy wycenić następujące elementy: Warstwa profilująca w ilości
min. 75kg/m2, geosyntetyk przeciwspękaniowy, warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm
5. Zgodnie z opisem technicznym w miejscu nakładki bitumicznej należy wykonać 4
cm warstwy ścieralnej, natomiast zgodnie z przerojem konstrukcyjnym ma to być
grubość 5 cm. Prosimy o podanie poprawnej grubość dla warstwy ścieralnej.
Odpowiedź: Grubość warstwy ścieralnej wynosi 5 cm.
PYTANIE 7
Zwracamy się o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć wykaz robót oraz dowody
tylko dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w SIWZ – 2
roboty (a nie wykaz wszystkich wykonanych robót w okresie 5 lat).
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że do oferty należy załączyć wykaz robót oraz dowody tylko
dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w SIWZ – min. 2
roboty
Jednocześnie do zamieszczonego w dniu wczorajszym ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia
Zamawiający załącza dodatkowy przedmiar robót przewidzianych do
wykonania na drodze gminnej w miejscowości Trzebuń. Zamawiający informuje, że dla
potrzeb wykonania przebudowy drogi w tej miejscowości również odstąpiono od
wyznaczania profilu podłużnego ponieważ taki profil wyznaczają w terenie istniejące
krawężniki stanowiące obramowanie jezdni.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o
przedłużeniu terminu składania ofert, zgodnie z zamieszczonym w dniu wczorajszym
ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.
Nowy termin to 2013-09-30 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o
godz. 10:15 Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają
bez zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego
zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji, bez rozpoznania.

Z poważaniem
Leszek Pobłocki
/-/
Wójt Gminy

