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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Budowę infrastruktury technicznej pod prryszłe tereny

inwesĘryjne

południowej częścimiasta Jędrzejówo obejmująca wykonanie nowego
(wewnętrznego) układu komunikacyjnego wraz z uzbroj eniem
vy

Zatnawiający informuj e, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęłypytania
dotyczące treściSIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dniaZ9 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z20I7 r., poz. 1579 zpóźn. zm.) Zamawiający
przekazuje wykonawcom treśćpytń wTaz z odpowiedziami:

1. Czy Załnawiający posiada wersję

edytowalną dokumentacji projektowej. Prosimy

o zartieszczenie jej na stronie intemetowej.

Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej.

2. Proszę o podanie hierarchii ważnościdokumentów w

przypadku występowania

niej asnościpodczas kalkulacj i.

Odp. Do celów interpretacji w przypadku występowania niejasności podczas
kalkulacji będą miaĘ pierwszeństwo dokumen§ zgodnie z kolejnością:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Opracowania projektowe oraz Mapa poglądowao stanowiąca załącznik
Nr

11 do

SIWZ, obrazująca zakres przestrzenny przedmiotu zamówieniao

3) Odpowiedzi Zamawiającego

na pytania udzielone

Wykonawcom

doĘczące wyjaśnienia treściSIWZ,

4) Przedmiary robót)

5) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3. Czy

data zakonczenia robót to data końcowego odbioru robót bęz uwag, czy data

zgłoszenia robót do odbioru końcowego?

Odp. Data zakończenia robót to data zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

4.

Proszę o wskazanie kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.

Odp. KR 3

5. Prosimy o informację, czy na Wykonawcy

spoczyrva obowiryek przeprowadzenia

inwentaryzacji stanu istniejących, sąsiadujących

z

terenem budowy budyŃów

i budowli.

Odp. NIE

6. Czy w

podmiotowym odcinku drogi wymagale jest zastabilizowanie granic pasa

drogowego świadkamipunktów granicznych?

Odp. TAK.

7. Czy czas

gwarancji udzielanej na oznakowanie pionowe jest tożsamy z czasęm

udzielanej gwarancji na całośćzadania?

Odp. TAK.

8.

Proszę o wskazanie dfugości udzielanej gwarancji na oznakowanie pionowe.

Odp. Tożsamaz cza§em udzielanej gwarancji na całośćzadania.

9. Czy

Zarnawiający dopuści do stosowaniawytycznych

WT-l Kruszywa 2014 i WT-2

Nawierzchnie asfaltowe 2014?

Odp.

10.

TAK

W poz. nt 27

przedmiaru robót występuje wskazanie na koniecznośćwykonania

warstwy podbudowy zasadniczĄ, którą definiuje SST D-05.03.11 ,,Warstlłła wiĘąca

z

betonu asfaltowego". Czy warstwa podbudowy ma zostać wykonana

z

betonu

asfaltowego wskazanego w specyfikacji technicznej jako masa dla warstwy wiryącej

(AC16W), czy w przedmiarze robót występuje błędne odwołanie do SST D-05.03.11?

Proszę

o

weryfikację rodzaju masy wskazanej

wyjaśnienierozbieżności.

w pozycji kosźorysowej otaz

Odp. Warstwę podbudowy zasadniczej gr. 7 cm należy wykonaó z betonu
asfaltowego AC 1 6W,

11.

po

dobnie j ak

w arstw ę w

iążącą.

Proszę o zamieszczęnie na stronie Zamawiającego specyfikacji technicznej oPisującej
warstwę podbudowy z betonu asfaltowego.

odp. Warstwę podbudowy zasadniczej, warstwę wiążącą i warstwQ Ścieralną
naleĘ wykonać zgodnie zwyĘcznymi WT-2 Nawierzchnie asfaltowe201412.

W załączonej dokumentacji projektowej brak dokumentacji rysunkowej odnoszącej się
do zjazdów z kostki brukowej - proszę o zamieszczenie ich na stronie internetowej.
Odp. Szerokośćzjazdów prryjęto 5,0 m, skosy 1:1, konstrukcja zjazdów
znajduje się w projekcie branĘ drogowej.

13.

Prosimy

o

dla

ężników

I<r

aw

zamieszczęnie szczegółowych rysunków ze wskazanymi wymiarami ław
1 5

x3 0cm.

odp. wymiary ławy pod krawężniki 15x30 cm należy przyiąć takie jak dla
krawężników 20x30 zgodnie z rys.Nr 4e (przekrój konstrukryjny).
14.

Proszę o potwierdzenie koloru szarego dla kostki brukowej bet. gr. 6 cm koniecznej do

lżyciaw poz. nr

13 przedmiaru robót.

Odp. NaleĘ zastosować kostkę betonową koloru szarego.

15.

Proszę o określenie koloru dla kostki brukowej bet. gr. 8 cm koniecznej do użYcia
w poz. nł 19 przedmiaru robót.

Odp. Nalezy zastosować kostkę betonową koloru czerwonego.

16.

proszę o wskazanie na zdączonym w dokumentacji projektowej planie
zagospodarowania terenu, którego dokładnie odcinka l zal<resu dotyczy przedmiotowe
zadanie. Proszę o wskazanie początku

orazkońcaodciŃa.

odp. odcinek drogi do realizacji zaznaczono na projekcie zagospodarowania
terenu jako początek projektowanej ulicy oznaczonej Nr 2 (km 0+000) do końca
projektowanej ulicy Nr 2 (km 0+289,77) oraz odcinek ulicy oznaczonej Nr 3 (km
0+000) do

km

0+559,03)

- koniec projektowanej ulicy Nr

3.

17.

W poz. nr 9, |7, 2I oraz 22 przedmiaru robót oraz w dokumentacji

projektowej

występują zapisy o konieczności wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem o wytrzymałościRm:1,5MPa, bądźRm:2,5MPa - podczas gdy SST D04.05.01 ,,Podbudowa zkuszywa stabilizowanego cementem" wskazuje w to miejsce

wykonanie podbudowy

z

Wuszywa stabilizowanego cementem (CBGM). Proszę

o wyj aśnienie rozbieżności.

Odp. Podbudowę z piasku stabilizowanego cementem naleźry wykonać zgodnie
z dodatkowo załączoną specyfikacją techniczną (STWiOR - podbudowy z piasku
stab. cem.).

18.

Proszę o zamięszczęnie na stronie Zamawiającego specyfikacji technicznej opisującej
podbudowę z piasku stabilizowanego cementem.

Odp. Zamawiający dodatkowo załącza specyfikację techniczną na rvykonanie
podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (STWiOR - podbudowy z piasku
stab. cem.).

l9.Proszę o wskazanie wymaganej w poz. ffi 9,
vł7ĄrzymŃościna ściskaniepodbudowy

Proszę

o

z

I7,2I

oraz 2ż przedmiaru robót

kruszywa stabilizowanego cementem.

podanie wymaganej frakcji kruszywa koniecznej

do

zastosowania

w mieszance.

Odp. Wytrzymałośćpodbudowy

z piasku

stabilizowanego cementem według

dodatkowo załączonej specyfikacji technicznej (STWiOR - podbudołvy z piasku
stab. cem.).

20. Prosimy o informacjQ,

czł ZamawiĄący vłyrużazgodę na zastosowanie

do wykonania

stabilizacji lub ulepszonego podłożainnego cementu niZ podany w SST: D-04.05.01

(CEM

I, klasy 32,5

-

N, 42,5 N, 52,5 N) - np. CEM III|A 42,5 N lub CEM IIIB-M(V-

LL)42,5 R).
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego rodzaju cementu.

21.W SST D-08.01.01 określono nasiąkliwośćkrawęzników bet. jako nie większą niż
4%. Prosimy

o

informację

czy Zamawiający dopuścizastosowanie

produkowanych krawężników bet. o nasiąkliwości nie większej niż 6Yo?

standardowo

Odp. Zamawiający dopuścizastosowanie
o nasiąkliwości nie większej

krawężników

betonowych

nń6"ń.

22.W D-05.03.23 określononasiąkliwośó kostki bruk. bet. jako nie większą niZ
Prosimy

o

informację

czy

5Yo.

Zarnawiający dopuścizastosowanie standardowo

produkowanej kostki bruk. bet. o nasiąkliwości nie większej niż 6Yo?

Odp. Zamawiający dopuści zastosowanie kostki brukowej
o nasiąkliwości nie większej

betonowej

nń60ń.
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