WIZP 271.6.2.2013

Kościerzyna, dnia 13.03.2013r.

………………………..
………………………..
………………………..
dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Kupieckiej wraz
z modernizacją ciągu ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Zamawiający w ramach w/w zadania przewiduje przebudowę ogrodzenia terenu SP nr 1 z odzyskiem przęseł stalowych
100%, cegły klinkierowej 60%, furtka z odzysku, brakujące przęsła nowe – łączna długość ogrodzenia 34 m. W związku z
powyższym prosimy o dokładne podanie ilości nowych przęseł, które należy wycenić oraz prosimy o informację czy
istniejące ogrodzenie, które pozostanie będzie podlegało pracom renowacyjnym? Jeżeli tak prosimy o dane dotyczące
wykonania renowacji. Dodatkowo prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego zdjęć istniejącego ogrodzenia
ponieważ nie każda firma startująca w przetargu ma możliwość dokonania wizji lokalnej.
W projekcie branży drogowej rys. nr 7 – zmiana ogrodzenia w SP nr 1 pokazany jest przebieg ogrodzenia
istniejącego i projektowanego. Ilość przęseł stalowych z odzysku 6 szt. Ilość przęseł nowych wykonanych na wzór
przęseł istniejących 4 szt. Ostatnie przęsło ogrodzenia za bramą wjazdową wykonać w technologii murowanej z
cegły klinkierowej. Istniejące ogrodzenie nie będzie podlegało pracom renowacyjnym.
W wycenie ogrodzenia należy założyć odzysk cegły klinkierowej na poziomie 30%.
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono zdjęcia istniejącego ogrodzenia.
2. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie szczegółowych danych na temat przebudowy ogrodzenia terenu SP nr 1, tj.
szczegółów konstrukcyjnych słupków (czy całość z cegły?, jakiego koloru?, czy w środku wykonać zbrojenie?); wymiary
cokołów betonowego i ceglanego ogrodzenia; parametrów technicznych przęseł, tj. rodzaj materiałów stalowych, wymiary i
kształty elementów składowych.
Cokół pod przęsłami ogrodzenia wykonać na głębokość poniżej strefy przemarzania (w przypadku gruntów
wysadzinowych) lub min. 60 cm poniżej powierzchni terenu (w przypadku gruntów niewysadzinowych). Fundament
pod słupami ogrodzenia zgodnie z załączonym rysunkiem – ogrodzenie przy SP nr 1 w Kościerzynie przekrój
poprzeczny. Przed murowaniem wykonać na fundamencie izolację poziomą z pasów papy lub masy bitumicznej.
Podczas murowania ogrodzenia stosować odpowiednią zaprawę, przeznaczoną specjalnie do klinkieru (w celu
zapobiegnięcia tworzenia się wykwitów). Trzpienie żelbetowe wewnątrz słupa zbroić prętami 12. Wysokość
słupków klinkierowych 1,90 – 2,10 m. Słupki zakończyć prefabrykowanymi czapkami o formie i kolorze zbliżonym do
istniejących. Ogrodzenie wykonać z cegły klinkierowej pełnej wymiarami i kolorem zbliżonym do istniejącej. Montaż
przęseł metalowych wykonać w sposób umożliwiający rozszerzalność termiczną (zapobiegającą pękaniu fug lub
uszkodzeniu klinkieru).
Nowe należy wykonać na wzór istniejącego, z materiałów odpowiadających stanowi istniejącemu w sposób
zapewniający trwałość i zachowany kształt i formę ogrodzenia istniejącego.

3. Prosimy o określenie czy należy przestawić istniejące ogrodzenie na długości 34 m zgodnie z przedmiarem czy na długości
39,5 m zgodnie z opisem technicznym?
Przestawieniu ulega ogrodzenie na dł. 39,5 m , w tym 34 m łączna długość przęseł i słupków a reszta to długość
bramy i furtki.
4. Prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego zdjęć bramy odsuwanej ręcznie, którą również należy wycenić oraz
podanie parametrów tej bramy aby dokonać rzetelnej wyceny tego elementu, tj. rodzaj materiałów stalowych, wymiary i
kształty elementów składowych.
Bramę wykonać z elementów stalowych. Brama formą i wzorem ma nawiązywać do istniejących przęseł ogrodzenia.
Wymiary bramy: szerokość w świetle otworu (między słupami) 4,0 m, wysokość min. 1,8 m. Brama odsuwana
ręcznie.
5. Prosimy o podanie parametrów technicznych wykonania nowego ogrodzenia z elementów modułowych stalowych wys. 1,7
m na cokole betonowym z bet. B15 długości 221 m oraz zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunków tego
ogrodzenia bądź podanie znaczących szczegółów umożliwiających wycenę ogrodzenia.
Parametry techniczne ogrodzenia modułowego:
szerokość panela – 2,50 m
wysokości panela – min. 1,7m
grubość drutu – min. 5 mm
przetłoczenia – min. 3 (3V)
rozmiar oczka – 50x200mm - 60x200mm
profil słupka – min. 40mm x 60mm, zakończony plastikową zaślepką
słupki betonowane w gruncie
zabezpieczenie antykorozyjne – ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe
kolor – zielony
6. Prosimy o udzielenie informacji o parametrach fotoradaru oraz informacji na temat przyłącza energetycznego (rodzaj kabla,
jego długość, itp.) do tego fotoradaru. Brak danych w załączonej dokumentacji.
Parametry techniczne fotoradaru i masztu zostały podane w specyfikacji technicznej branży drogowej. W zakresie
Wykonawcy jest wykonanie jedynie przyłączenia fotoradaru do złącza kablowego. Rodzaj kabla Wykonawca winien
dostosować do podłączanego urządzenia. Długość przyłącza do 15 m. Wykonanie złącza kablowego nie jest w
zakresie Wykonawcy robót.
7. W zakresie przewidzianych do wykonania robót wchodzi rozbiórka płyt drogowych z wywozem na odl. 3 km do wbudowania
(poz. 5 Kosztorysu Ofertowego nr 1) oraz ułożenie nawierzchni z płyt drogowych z odzysku 90% na podsypce piaskowej gr.
10 cm (poz. 57 KO nr 1). Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca/miejsc wbudowania płyt z podaniem ilości dla
poszczególnych lokalizacji.
W kosztorysie ofertowym Zamawiający wskazał ilość m2 płyt drogowych przeznaczonych do rozbiórki, ilość km
transportu do miejsca wbudowania, ilość m 2 nawierzchni do wykonania z płyt drogowych. Miejsca wbudowania płyt
drogowych z odzysku Zamawiający wskaże na etapie realizacji inwestycji.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em
na nr 058 680-23-66.

