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Kościerzyna, dnia 04.06.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi
wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ulicy Towarowej w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
Roboty drogowe etap II
1. Występują różnice w dokumentacji projektowej w konstrukcji poszczególnych nawierzchni między opisem do dokumentacji
a przekrojami normalnymi 3.1, 3.2, 3.3. Proszę o wyjaśnienie jakie konstrukcje są wiążące.
Prawidłowe konstrukcje przedstawione są na rysunkach przekroje normalne 3.1, 3.2, 3.3.
2. W poz. 18 przedmiaru podano grubość KŁSM 15 cm, z przekroju wynika, iż grubość KŁSM wynosi 20 cm. Prosimy
o wyjaśnienie.
3. W kosztorysie ofertowym – etap II, zakładając, że konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie z przekrojem normalnym/ rys.
3.1, 3.2, 3.3/ występują błędy:
- podbudowa z KŁSM 0/31,5 – miejsca postojowe jest 15 cm, a /pozycja 18 kosztorysu/
winno być : - samochody osobowe 20cm, samochody ciężarowe 25cm
- brak dla samochodów ciężarowych 14cm podbudowy pomocniczej z krusz. naturalnego stab. cementem o Rm 2,5 Mpa.
Ad. 2, 3:
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany kosztorys ofertowy branży drogowej –etap II.
4. W opisie do dokumentacji etap II w poz. 4.7 jest zapis „zakłada się rozbiórki betonowych fragmentów ogrodzeń oraz
ogrodzeń z siatki stalowej”. Przedmiar nie ma takich pozycji.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany kosztorys ofertowy branży drogowej –etap II.
5. W poz. 32 przedmiaru należy wycenić nawierzchnię z płyt drogowych i YOMB z odzysku. Brak wyżej wymienionych
elementów w projekcie.
W cenie ofertowej należy ująć wykonanie nawierzchni z płyt drogowych i YOMB z odzysku zgodnie z kosztorysem
ofertowym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Brak wyszczególnionych obrzeży i krawężników w projekcie. Prosimy o uszczegółowienie projektu.
Krawężniki i obrzeża pokazano na rysunkach: Przekroje normalne. Ilości określono w przedmiarach
i kosztorysach ofertowych.
7. W SST pkt 5.2.1.4. Zamawiający wskazuje miejsce wywozu materiałów z rozbiórki do miejscowości Olsztyn. Prosimy
o wyjaśnienie.
Nastąpiła pomyłka. Materiały z rozbiórki należy wywieźć i zagospodarować zgodnie z opisem odpowiedniej
pozycji kosztorysu ofertowego.
8. W SST pkt 5.3.6. jest mowa o kordach na połączeniu różnych nawierzchni ścieralnych. Brak pozycji w przedmiarze,
prosimy o uzupełnienie.
Połączenie różnych nawierzchni ścieralnych nastąpi na skrzyżowaniu ul. Towarowej z Wita Stwosza oraz na
skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Przemysłową. Koszt uszczelnienia należy uwzględnić w cenie wykonania
warstwy ścieralnej ul. Towarowej.
9. Prosimy o wskazanie na projekcie miejsc, w których należy wykonać nawierzchnię KR-3 oraz KR-2.
Konstrukcja KR2 – odcinek od. ul. Wita Stwosza do granicy miasta dł. 1310 m oraz odcinek od ul. Przemysłowej
(km 0+000) do km 0+325 dł. 325 m.
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Konstrukcja KR3 - odcinek od projektowanego parkingu (łącznie z drogami manewrowymi) do ul. Wita Stwosza.
Ilości poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni zostały przedstawione w przedmiarach i kosztorysach
ofertowych.
10. W poz. 34 przedmiaru Zamawiający wskazuje montaż 3 szt. tablic znaków. Z projektu organizacji ruchu wynika, iż należy
zamontować 27 szt. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
W wycenie należy ująć montaż 33 szt. tablic znaków. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
zaktualizowany kosztorys ofertowy branży drogowej II etap.
11. Proszę o uzupełnienie dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego o opis do Projektu
Budowlanego przebudowy sieci gazowej oraz profile projektowanej sieci gazowej.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej kompletny projekt branży sieci gazowej.
12. Z uwagi na fakt częściowego prowadzenia inwestycji w pasie drogi wojewódzkiej, prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający uzyskał zgodę na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 221 oraz że koszty z tym związane nie
obciążają Wykonawcy robót.
Wykonawca w cenie ofertowej winien ująć całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również
wszelkie koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, m.in. koszty
uzyskania zgody i zajęcia pasa drogowego.
13. W kosztorysach branży drogowej zamieszczonych na stronie zamawiającego mowa jest o oznakowaniu poziomym
cienkowarstwowym, natomiast w części opisowej dot. organizacji ruchu mowa jest o oznakowaniu grubowarstwowym.
Prosimy o określenie jaki rodzaj oznakowania ma być w zamówieniu?
Należy wycenić oznakowanie poziome cienkowarstwowe zgodnie z kosztorysem ofertowym.
14. Z uwagi na fakt wykorzystania w etapie I kruszywa z rozbiórki do ponownego wbudowania (branża drogowa poz.
kosztorysowa 3 i 14) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający sprawdził w etapie projektowania przydatność ww.
kruszywa do ponownego wbudowania.
Wykonawca w cenie ofertowej winien wycenić wykorzystanie w etapie I kruszywa z rozbiórki do ponownego
wbudowania w warstwę podbudowy KŁSM.
15. W nawiązaniu do zapisów poz. kosztorysowej z branży drogowej etap II nr 38 – „Regulacja pionowa włazów kanałowych
z montażem pierścieni odciążających i włazów stylizowanych zamykanych z herbem” prosimy o sprecyzowanie czy
pozycja ta dotyczy istniejących włazów czy należy zamontować nowe? Czy poz. kosztorysowa z branży drogowej etap I
nr 30 dotyczy również ewentualnej wymiany włazów na włazy stylizowane z herbem?
 kosztorys ofertowy branży drogowej etap II poz. 38 – Wykonawca winien wycenić regulację pionową włazów
kanałowych z montażem pierścieni odciążających oraz montażem nowych włazów stylizowanych zamykanych
z herbem,
 kosztorys ofertowy branży drogowej etap I poz. 30 - Wykonawca winien wycenić regulację pionową włazów
kanałowych z montażem pierścieni odciążających. Włazy pozostają istniejące.
16. Prosimy o podanie nazwy jednostki w kosztorysie ofertowym dot. branży drogowej etapu I poz. 11; oraz poz. 18 z etapu II.
W obu pozycjach kosztorysu ofertowego należy przyjąć jednostkę - m2.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-20.
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