WIZP.271.12.3.2015

Kościerzyna, dnia ……04.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej
poprzez modernizację układu drogowego w Kościerzynie łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem
integracyjnym na dworcu kolejowymi Pomorską Koleją Metropolitarną”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele
budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym
zakresie nie obciążają wykonawcy.
Zamawiający potwierdza.
2. Zwracamy uwagę na brak w pozycjach przedmiarowych odtworzenia konstrukcji jezdni wraz z podbudową
mimo przewidzianych robót uzbrojenia podziemnego (sieci kd, ks, wodociąg),. Dotyczy to przede wszystkim:
- Ul. Młyńska, Mała Młyńska odcinek KD S5-Sistniejąca (około 100m2) ; odcinek KD S3-S4 (około 100m2)
- Ul. Piechowskiego – skrzyżowanie z ulicą Kościuszki (podłączenie projektowanego kanału KD, KS i
Wodociągu)
- Ul. Świętopełka – na podłączeniach z istniejącą kanalizacją deszczową– km proj 0+070 i 0+390.
Prosimy o aktualizację pozycji przedmiarowych
Odtworzenie nawierzchni należy uwzględnić w kosztach wykonania odcinków kanalizacji deszczowej na ul. Małej Młyńskiej i
skrzyżowaniu ul. Piechowskiego z ul. Kościuszki.
Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni:
- ul. Mała Młyńska
·
Stabilizacja gruntu cementem C1,5-2,0 grubości 16 cm.
·
Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm.
·
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm.
·
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 lub AC11S gr. 4 cm.
- ul. Piechowskiego:
·
Stabilizacja gruntu cementem C1,5-2,0 grubości 16 cm.
·
Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm.
·
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grubości 7 cm.
·
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 lub AC11S gr. 5 cm.
Odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Małej Młyńskiej i Młyńskiej od S5 do istniejącej studni nie jest przewidziany
do wykonania i nie jest uwzględniony w kosztorysie ofertowym. Na ul. Świętopełka zgodnie z dokumentacją projektową
zakładane jest wykonanie pełnej konstrukcji jezdni i nie ma potrzeby dodatkowego odtwarzania po kanalizacji deszczowej.

3. Prosimy Zamawiającego o wskazanie długości oraz typu bariery ochronnej wraz z podaniem wszystkich
parametrów technicznych, którą należy wbudować w pasie rozdzielający na ul. Sędzickiego.
Odpowiedzi udzielono w piśmie WIZP.271.12.2.2015 pyt. 2.
4. Prosimy Zamawiającego o określenie zakresu prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej skarpy wzdłuż
projektowanych schodów skarpowych na końcu ul. Karnowskiego.
Zakres zamówienia nie obejmuje zabezpieczenia skarpy wzdłuż projektowanych schodów.
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5. Prosimy Zamawiającego o określenie zakresu prac związanych z remontem istniejącego ogrodzenia w km
0+160 do km 0+590 na murze oporowym przy ul. Sędzickiego.
Zakres prac obejmuje remont ogrodzenia poprzez wymianę siatki ogrodzeniowej na siatkę z drutów stalowych ocynkowanych
powlekanych PCV o grubości 2,5 mm ( 3,7 mm z PCV ), wymiar oczka 50x50 mm.

6. Prosimy Zamawiającego o określenie zakresu prac związanych z remontem istniejącego muru oporowego w
km 0+160 do km 0+590 na ul. Sędzickiego.
W pozycji 36 kosztorysu ofertowego branży drogowej ul. Sędzickiego należy ująć remont muru oporowego
obejmującego jego oczyszczenie, uzupełnienie uszkodzeń i zabezpieczenie antykorozyjne farbami do betonu.
7. Prosimy Zamawiającego o wskazanie długości oraz typu bariery ochronnej wraz z podaniem wszystkich
parametrów technicznych, którą należy wbudować na końcu ul. Karnowskiego.
Należy zastosować barierę typu U-12. Długość podana jest w kosztorysie ofertowym.

8. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie szczegółu wykonania projektowanych schodów terenowych na
końcu ul. Karnowskiego.
Szczegół schodów podano na rysunku 3.1.

9. W opisie technicznym czytamy: „W ramach remontu przewiduje się: Rozbiórkę i odbudowę fragmentów
krawężników, Rozbiórka i odbudowa oznakowania pionowego”. Prosimy o potwierdzenie przez
Zamawiającego, iż odbudowę wskazanych elementów ulic należy wykonać z nowych materiałów.
Wymienione wyżej roboty należy wykonać z nowych materiałów, chyba, że w kosztorysie ofertowym zaznaczono inaczej.

10. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż projektowany chodnik w km 0+020 do km 0+180 str. L na ul. 8-go
Marca należy wykonać z nowych płyt betonowych o wymiarach 30x30cm.
Chodnik należy wykonać z nowych płyt betonowych 30x30 cm zgodnie z poz. 21 kosztorysu ofertowego br . drogowej.

11. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie wymiaru, typu oraz koloru prefabrykowanych kostek
betonowych na projektowanych nawierzchniach: chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz zatok
postojowych.
Kolory kostek:
- chodniki - szara
- ścieżki rowerowe - czerwona
- zjazdy – szara/ czerwona
zatoki postojowe – szara, miejsca postojowe wydzielone kostką grafitową
Kostki betonowe prostokątne 10 x 20 cm. Chodniki – kostki fazowane gr. 6 cm, ścieżki rowerowe – kostki niefazowane
gr. 6 cm. Zjazdy i zatoki postojowe – kostki gr. 8 cm.

12. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż do Wykonawcy Przedmiotu Zamówienia należy rozbiórka wiat
autobusowych na ul. Klasztornej oraz Ogrodowej.
Wykreśla się pozycję 2 z kosztorysu ofertowego branży drogowej. Wiaty zostaną zdemontowane w terminie do
10.06.2015 r.
13. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż do Wykonawcy Przedmiotu Zamówienia nie należą prace
związane z odbudową nowych wiat autobusowych na ul. Klasztornej oraz Ogrodowej.
Zamawiający potwierdza.
14. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w ciągu ul. Piechowskiego - odcinek II istniejące ogrodzenia
pozostają bez zmian.
Zamawiający potwierdza.
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15. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w ciągu ul. Małej Dworcowej oraz Karnowskiego istniejące
ogrodzenia pozostają bez zmian.
Zamawiający potwierdza.
16. Czy na elementy podlegające naturalnemu zużyciu takie jak Oznakowanie poziome, których trwałość z
założenia nie przekracza 1-2 lat leżą w odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy?
Odpowiedzi udzielono w piśmie WIZP.271.12.1.2015 pyt. 2.
17. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zasad selekcji materiałów rozbiórkowych, metody wykonywania
prac rozbiórkowych oraz określenie właściciela poszczególnych materiałów z rozbiórki.
Zostało to określone w kosztorysie ofertowym.

18. Branża sanitarna w ul. 8 Marca. Na planie sytuacyjnym istniejący odcinek kan. sanitarnej jest wykonany z rur
dn300. Czy Zamawiający poprzez wymianę kanału, zmienia również jego średnicę na dn 200 (wg
kosztorysu)?
Kanał sanitarny w ul. 8 Marca wykonać średnicy dn 315mm z materiału PCV.
19. Branża sanitarna w ul. 8 Marca Prosimy o wskazanie lokalizacji przykanalików kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie istniejące przykanaliki sanitarne na długości wymienianego odcinka kanalizacji sanitarnej
20. Branża sanitarna w ul. 8 Marca Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu na całej głębokości wykopu?
Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wykonać wymianę gruntu.
21. Branża sanitarna w ul. 8 Marca Prosimy o wskazanie lokalizacji projektowanych wpustów betonowych
dn500-3szt.
W miejscach istniejących wpustów na odcinku wymienianego kanału.
22. Branża sanitarna w ul. 8 Marca Prosimy o sprecyzowanie długości kanału deszczowego dn 200PCV. Z
wyliczeń wynika, że długość kanału wynosi 14,1mb.
W ofercie ująć wykonanie kanału deszczowego dn 200 o długości 14 mb.

23. Branża sanitarna – ul. Ogrodowa. Prosimy o sprecyzowanie ilości wpustów betonowych dn500-w
kosztorysie widnieje razem (branża drogowa + branża sanitarna)-16 szt. , na planie sytuacyjnych jest ich
12szt.
Przyjąć ilości podane w kosztorysie ofertowym.

24. Branża sanitarna – ul. Piechowskiego. Prosimy o wyjaśnienie, czy przyłącza podłączenie przewodów
ciśnieniowych do studni S3 i S4 (PE50 i PE63) wchodzi w zakres robót do wykonania, jeżeli tak prosimy o
uzupełnienie kosztorysu ofertowego o powyższe pozycje.
W kosztorysie ofertowym branży sanitarnej ul. Piechowskiego ująć włączenie przewodu PE50 o dł. 7 mb oraz PE 63 o
dł. 6,4 mb do studni S3 i S4.

25. Branża sanitarna – ul. Piechowskiego. W kosztorysie ofertowym brak pozycji rur osłonowych stalowych,
prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o rury osłonowe stalowe fi273 i 216mm
Stalowe rury osłonowe należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.
26. Branża sanitarna – ul. Młyńska. Prosimy o sprecyzowanie ilości studni kanalizacji deszczowej – na planie
sytuacyjnym widnieje 5 szt., w kosztorysie 3 szt.
Przyjąć ilości podane w kosztorysie ofertowym.
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27. Branża sanitarna – ul. Młyńska. Prosimy o sprecyzowanie ilości wpustów betonowych dn500-w kosztorysie
widnieją -4 szt. , na planie sytuacyjnych jest ich 9 szt.
Przyjąć ilości podane w kosztorysie ofertowym.

28. Branża sanitarna – ul. Młyńska. Z dokładnych pomiarów wynika, że długość kanału deszczowego dn 300
powinna wynosić 68 mb, kosztorys zakłada 30m. Prosimy o podanie właściwej długości kanału.
Przyjąć ilości podane w kosztorysie ofertowym.

29. Branża sanitarna – ul. Świętopełka. Prosimy o podanie rzeczywistej długości kanału sanitarnego dn 200PCV.
Z obliczeń wynika 289mb, zaś w kosztorysie podane zostało 279,5mb
Przyjąć ilości podane w kosztorysie ofertowym.

30. Branża sanitarna – ul. Świętopełka. Prosimy o informację na temat regulacji istniejącej infrastruktury. Czy
Zamawiający przewiduje wymianę zwieńczenia studni, zasuw (włazy, pierścienie odciążające, kręgi
betonowe).
Zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawca przy wykonywaniu nawierzchni musi wykonać regulację urządzeń
podziemnych.

31. SST D-05.03.05 dotycząca warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ruch KR1-2 niejednoznacznie określa
rodzaj uziarnienia mieszanki podając dwa typy naprzemiennie – AC8S i AC11S. Prosimy o jednoznaczne
określenie rodzaju uziarnienia mieszanki na warstwę ścieralną.
Podstawową mieszanką na warstwę ścieralną jest AC 11S, ale Zamawiający dopuszcza użycie mieszanki AC 8S pod
warunkiem stosowania krzywych uziarnienia zgodnych z WT-2 2014

32. SST D-05.03.05 dotycząca warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ruch KR1-2 podaje krzywe uziarnienia,
minimalną zawartość asfaltu i właściwości gotowej mieszanki, które odpowiadają parametrom określonym w
Wymaganiach Technicznych WT-2 z 2010. Powyższe parametry w części określono inaczej niż w WT-2 2010.
Skład i właściwości gotowych mieszanek podano zgodnie z WT-2014.

33. Prosimy o wyjaśnienie czy mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną ma być zgodna z WT-2 2010
czy z wymaganiami SST.
Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną ma być zgodna z SST i WT-2014.

34. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SST D-04.07.01, pkt. 3 Wykonawca musi wykazać się
możliwością korzystania z Wytwórni Mas Bitumicznych lub zespołu takich Wytwórni o wydajności minimum
200 ton/h.
Zamawiający nie określa min. wydajności wytwórni mas bitumicznych.
35. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie odcinki ulic są obciążone ruchem typu KR1-2.
Zamawiający potwierdza.
36. Prosimy o podanie średnicy rury do wymiany na ul. 8 Marca (w projekcie PVC DN 300, w kosztorysie DN200)
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 18.
37. Czy należy zapewnić ciągłość przesyłu ścieków wymienianym odcinkiem? (Czy cena powinna uwzględniać
przepompowywanie ścieków?) – dot. ulic Sędzickiego, 8 Marca i Piechowskiego
Należy zapewnić ciągłość przesyłu ścieków w trakcie realizacji robót.
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38. Prosimy o sprecyzowanie, czy należy wykonać parking w miejscu rozebrania starych wiat przystankowych,
parking jest zaznaczony na planie sytuacyjnym jednak brak jest opisu z czego ma zostać wykonany i w jakiej
pozycji kosztorysowej należy to uwzględnić.
Parking należy wykonać na istniejącym placu manewrowym dworca autobusowego. W miejscach po wiatach i
przykanalikach kanalizacji deszczowej należy wykonać konstrukcję jak dla budowy nowej nawierzchni, co zostało
uwzględnione w kosztorysie ofertowym. Reszta nawierzchni parkingu pozostaje istniejąca.
39. Czy do wyceny przy robotach rozbiórkowych należy przyjąć palety Zamawiającego czy Wykonawcy?
Do wyceny należy przyjąć palety Wykonawcy.
40. Proszę o załączenie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej, ul. 8 Marca oraz projekt kanalizacji sanitarnej
ul. Sędzickiego.
W/w dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego.
41. Proszę o wyjaśnienie niezgodności – ul. Piechowskiego- wg opisu technicznego do wykonania jest 276,8 m
wodociągu DN160, natomiast wg przedmiaru oraz profili do wykonania jest 46,6m wodociągu DN 160.
Przyjąć ilości podane w kosztorysie ofertowym.

42. Dot. remontu muru oporowego żelbetowego – brak SST D-10.01.01, proszę o uzupełnienie lub podanie z
jakich materiałów ma być wykonane otynkowanie i pomalowanie muru.
Odpowiedzi udzielono pyt. 6.
43. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju bariery umieszczonej w kosztorysie ofertowym dot. ulic Mała Dworcowa,
Karnowskiego w pozycji 28
Odpowiedzi udzielono pyt. 7.
44. Proszę o wyjaśnienie: zgodnie z zapisami siwz pkt 5 „Przedmiot zamówienia ppkt 5.2 „przedmiot zamówienia
szczegółowo określa rozdział 4 niniejszej siwz, dokumentacja projektowa (…)” – jak to się ma do zapisu w
uwagach na planach sytuacyjnych w cz. drogowej: „Przedstawione na rysunku elementy geometrii drogi
oraz położenie krawędzi jezdni mają charakter orientacyjny. Podczas prac remontowych geometrię drogi
oraz szerokości jezdni należy dostosować do warunków terenowych”.
Podczas prac należy zachować istniejącą geometrię dróg.
45. Zgodnie z projektami technicznymi branży drogowej w konstrukcji chodnika dla każdej z ulic występuje
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5-2,0 o grubości warstwy 10cm. Brak adekwatnej
pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu ofertowego.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5-2,0 o grubości warstwy 10cm nie będzie wykonywana.
Konstrukcja nawierzchni chodnika jak w kosztorysie ofertowym.
46. Zgodnie z przekrojem normalnym na murze oporowym w ul. Sędzickiego występują bariery ochronne
drogowe. Brak adekwatnej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu
ofertowego.
Odpowiedzi udzielono w piśmie WIZP.271.12.2.2015 pyt. 2.
47. Prosimy o wskazanie lokalizacji ogrodzenia do wymiany w ul. Sędzickiego na długości 384m (poz. 30
kosztorysu ofertowego).
Poczatek
Koniec
Długość
0+195,00
0+579,00
384,00
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48. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w opisie technicznym branży drogowej pkt 4.3 dla każdej z ulic " Wykonawca,
w ramach ceny kontraktowej, sporządzi projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej, w której
określi dokładną lokalizację studni, kanałów oraz wpustów deszczowych" - Gdzie należy ująć wycenę, jakie
ilości?
W projektach branży drogowej zaprojektowano przebieg kanalizacji deszczowej i w kosztorysach ofertowych branży
drogowej podano prawidłowe ilości przewidziane do wykonania. Wykonawca musi jedynie doprojektować profile dla w/w
kanałów deszczowych ze studniami, przykanalikami i wpustami.
49. Prosimy o przekazanie uzgodnień branżowych z gestorami sieci na terenie objętym inwestycją.
Zamawiający przekaże wszystkie uzgodnienia podczas przekazania placu budowy.

50. Zgodnie z PZT ul. Młyńskiej należy wykonać 8 wpustów deszczowych. W kosztorysie ofertowym są 4 wpusty.
prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Przyjąć ilości podane w kosztorysie ofertowym.

51. We wszystkich załączonych kosztorysach ofertowych dla branży drogowej brak pozycji: Warstwa z
kruszywa stabilizowanego cementem C1,5-2,0 gr. 10 cm – pod chodniki. Proszę o uzupełnienie.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5-2,0 o grubości warstwy 10cm nie będzie wykonywana.
Konstrukcja nawierzchni chodnika jak w kosztorysie ofertowym.
52. Dotyczy Ul. Małej Dworcowej: zgodnie z zestawieniem w projekcie wykonawczym należy przyjąć 69 mb
kanału deszczowego fi 400 i 2 studnie, natomiast w kosztorysie ofertowym jest przyjęte: 79 mb kanału o
średnicy dn 300 i 3 studnie. Proszę o informację co należy przyjąć do wyceny.
Należy wykonać 79 mb kanału o średnicy dn 300 i 3 studnie jak w kosztorysie ofertowym.
53. Dotyczy ul. Małej Młyńskiej : występują inne ilości: studni, wpustów i długości kanałów deszczowych - w
zestawieniu w projekcie wykonawczym a przyjęte w kosztorysie ofertowym. Proszę o informację co należy
przyjąć do wyceny.
Przyjąć ilości podane w kosztorysie ofertowym.

54. Dotyczy ul. Sędzickiego : występują inne ilości: studni, wpustów i długości kanałów deszczowych - w
zestawieniu w projekcie wykonawczym a przyjęte w kosztorysie ofertowym. Brak w kosztorysie ofertowym
kanału dn 315 o dł. 30 mb. Proszę o informację co należy przyjąć do wyceny.
Przyjąć ilości podane w kosztorysie ofertowym.

55. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ cała dokumentację projektową i techniczną
potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych
dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Zamawiający potwierdza.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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