WIZP.271.14.3.2014

Kościerzyna, dnia 05.06.2014r.
……………………
……………………
……………………

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:
1. W poz. kosztorysowej nr 14 (dot. etapu I) jest ilość 6000 m2 wykonania KŁSM z rozbiórki, tymczasem z pomiarów
dokonanych w trakcie wizji lokalnej na miejscu budowy wynika, że kruszywa tego jest tylko ok. 75% ilości powierzchni
zamieszczonej w kosztorysie - wnosimy o pilne zweryfikowanie i wyjaśnienie ilości przedmiarowych poz. 14 i poz. 15 w
kosztorysie (dot. etapu I).
Pozycję nr 14 (etap I) należy wycenić zgodnie z ilością obmiarową podaną w kosztorysie ofertowym. Odcinek
ul. Towarowej od ul. W. Stwosza do ul. Transportowców posiada nawierzchnię z frezów asfaltowych, pod którą
znajduje się warstwa kruszywa łamanego. Kruszywo to także zostało uwzględnione w pozycji kosztorysowej jako
przeznaczone do ponownego wbudowania.
2. Z analizy dokumentacji projektowej dotyczącej oznakowania poziomego wynikają rozbieżności ilości powierzchni w
stosunku do ilości kosztorysowych. W etapie I w poz. 23 jest 4 m2 – z obmiaru wynika 27,5 m2; w poz. 24 jest 6 m2 – z
obmiaru wynika 9,9 m2. W etapie II w poz. 32 (przejścia dla pieszych) jest 36 m2 – z obmiaru wynika 77 m2; w poz. bez nr
(linie i symbole) jest 16 m2 – z obmiaru wynika 29,5 m2. Wnosimy o pilne zweryfikowanie i wyjaśnienie ilości ww. pozycji w
kosztorysie ofertowym.
Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić:

kosztorys ofertowy branży drogowej etap I, poz. 23 wycenić - 4 m2,

kosztorys ofertowy branży drogowej etap I, poz. 24 wycenić – 6 m2,

zaktualizowany kosztorys ofertowy branży drogowej etap II, poz. 40 – 77m2,

zaktualizowany kosztorys ofertowy branży drogowej etap II, poz. 41 – 29,50 m2.
3. W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na pytanie nr 5 dotyczące wykonania nawierzchni z płyt drogowych i YOMB z
rozbiórki wnosimy o wskazanie:
 odległości na jaką trzeba przewieść ww. materiał i ułożyć;
 ilości lokalizacji;
 czy Zamawiający przewiduje wykonanie innych robót związanych z ułożeniem ww. płyt drogowych (np. korytowanie
czy budowę nasypów).
Zamawiający informuje, że :

w odpowiadających pozycjach kosztorysu ofertowego określono odległość, na jaką należy przewieźć i
ułożyć w/w materiał, poz. 4 i 5 zaktualizowanego kosztorysu ofertowego branży drogowej II etap, tj. do 4 km.,

ilość lokalizacji zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót i nie ma wpływu na cenę,
gdyż podano odległość na jaką należy wywieźć w/w materiał,

zakres robót związanych z ułożeniem w/w materiału określono w poz. 38 i 39 zaktualizowanego kosztorysu
ofertowego branży drogowej II etap (ułożenie nawierzchni z płyt drogowych z odzysku na podsypce
piaskowej gr.10 cm wraz z korytowaniem gr. 20 cm i regulacją urządzeń podziemnych, ułożenie nawierzchni
z płyt betonowych typu YOMB z odzysku na podsypce piaskowej gr.10 cm wraz z korytowaniem gr. 20 cm i
regulacją urządzeń podziemnych).

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