WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.3.2018. Nazwa
zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informujemy:
Pyt. 1
Konstrukcja jezdni w opisie technicznym opisuje na odcinkach objętych realizacją tj.: od 1+865,00 do
2+245,00, od 2+400,00 do 3+551,77 m, in.: warstwę ulepszonego podłoża z gruntu rodzimego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, gr. 15 cm (wykonaną na miejscu).
• W związku z faktem iż SST D-04.05.01 dotyczy podbudowy z mieszanki związanej cementem
wytworzonej w betoniarkach i nie opisuje wykonania stabilizacji metodą na miejscu prosimy o
potwierdzenie powyższego zapisu i korektę SST.
• W związku z faktem, iż przedmiar robot dotyczący wykonania warstwy ulepszonego podłoża z
gruntu rodzimego stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm –
2
nowa konstrukcja jezdni: opisuje ilość 2366,98 m , wówczas gdy z obliczeń wychodzi
2
2
1531,77m*4,70m+6*27m (mijanki)=7361,32m , prosimy o wyjaśnienie prawidłowego zakresu
obejmującego nową konstrukcję.
Odp. 1
W załączeniu poprawione SST; w załączeniu skorygowany wykaz konstrukcji
Pyt. 2
Prosimy o określenie długości wymaganego okresu pielęgnacji trawnika oraz sposobu nawożenia.
Odp. 2
Pielęgnacja trawnika po stronie Zamawiającego
Pyt. 3
SST D-04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM opisuje
wymagane uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5 mm. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje
inne uziarnienie mieszanki związanej cementem.
Odp. 3
Zamawiający dopuszcza żwiry, piaski oraz mieszanki tych kruszyw.
Pyt. 4
Proszę o uzupełnienie wykazu zjazdów oraz zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia
przywołanego w przedmiarze.
Odp. 4
Wykazy w załączeniu.
Pyt. 5
Proszę o wyjaśnienie czy nasadzenia wchodzą w zakres zadania. W przypadku pozytywnej odpowiedzi
prosimy o wskazanie ilości i załączenie SST dotyczącej zieleni z określeniem wymaganych parametrów i
rodzajów roślin oraz długości okresu ich pielęgnacji.
Odp.5
Nasadzenia nie wchodzą w zakres zadania.
Pyt. 6
Proszę o wyjaśnienie czy koszty specjalisty ornitologa należy uwzględnić w wycenie.
Odp. 6
Kosztów ornitologa nie należy uwzględniać w wycenie, ponieważ ornitolog nie jest wymagany.

Pyt. 7
Proszę o potwierdzenie, iż oznakowanie docelowe: pionowe i poziome nie wchodzi w zakres realizacji
zadania.
Odp. 7
Oznakowanie docelowe: pionowe i poziome nie wchodzi w zakres realizacji zadania.
Pyt. 8
Proszę o potwierdzenie, iż zabezpieczenie elementów infrastruktury podziemnej nie wchodzi w zakres
realizacji zadania.
Odp. 8
Należy uwzględnić zabezpieczenie istniejących przewodów rurami osłonowymi dwudzielnymi – 12,0 m,
regulacja zaworów wodociągowych – 9 szt..
Pyt. 9
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie kruszywa wapiennego do realizacji
zadania (warstwa podbudowy i pobocza).
Odp. 9
Zamawiający akceptuje zastosowanie kruszywa wapiennego do realizacji zadania (warstwa podbudowy i
pobocza).
Pyt. 10
Proszę o potwierdzenie, iż drewno z wycinek jest własnością Wykonawcy.
Odp. 10
Zamawiający potwierdza, iż drewno z wycinek jest własnością Wykonawcy.
Pyt. 11
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zamknięcie na czas robót planowanego do
przebudowy odcinka drogi.
Odp. 11
Zamawiający dopuszcza zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi ale tylko na czas układania masy
asfaltowej na tym odcinku.

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 faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące
miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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Do wiadomości:
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