WIZP.271.9.2.2016

Kościerzyna, dnia 05.08.2016r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa ul. Kalinowej i ul. Wrzosowej 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 opisie projektu na zjazdach na ulicy Wrzosowej jest kostka grafitowa w kosztorysie jest szara która wg
zamierzeń Inwestora powinna być i czy na tej ulicy zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym ma być
tylko jeden wjazd?
Kostka na wjazdach ma być koloru jak na ciągu chodnika i ścieżki rowerowej - dotyczy ul. Kalinowej i Wrzosowej
Na ul. Wrzosowej jest więcej niż jeden zjazd. Zmianie ulegają poz. 10 i 19 kosztorysu ofertowego branży drogowej
– ul. Wrzosowa. W poz. 10 i 19 jest obmiar 38m2 a winien być 67 m2. Lokalizacja zjazdów zostanie wskazana w trakcie
realizacji robót.
2. Prosimy o uzupełnienie projektu organizacji ruchu ulicy Kalinowej oraz na ulicy Wrzosowej o określenie
czy szare znaki są znakami do wykonania czy też są to znaki pozostawiane jako istniejące? Dodatkowe
pytanie czy wszystkie słupki na ul. Kalinowej mają być przyjęte do wyceny jako wysięgniki zgodnie
z opisem projektu ul. Wrzosowej?
Projekt organizacji ruchu na ul. Kalinowej zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Znaki
oznaczone na rysunku organizacji ruchu koloru szarego są znakami istniejącymi i przeznaczone są do pozostawienia.
Znaki umieszczone w miejscu, gdzie występuje chodnik oraz chodnik i ścieżka rowerowa mają być zamontowane na
słupkach z wysięgnikiem, tj. zgodnie z opisem projektu organizacji ruchu. Znaki montowane w miejscach, gdzie nie
występuje chodnik i chodnik ze ścieżka rowerową należy montować na słupku prostym. Zmianie ulega poz. 28 i 29
zaktualizowanego kosztorysu ofertowego branży drogowej. W kosztorysie ofertowym branży drogowej ul. Kalinowej
w poz. 28 jest obmiar 30 szt. a winien być 23 szt., w poz. 29 jest 30 szt. a winien być 29 szt.
3. W którym miejscu Zamawiający przewiduje przełożenie chodnika na ul. Wrzosowej ujętego w kosztorysie ?
Na ul. Wrzosowej przewiduje się przełożenie chodnika w obrębie skrzyżowania z ul. Hallera.
4. Czy Zamawiający uwzględnił rozebranie i otworzenie nawierzchni asfaltowej na ul. Piechowskiego po
wykonaniu sieci wodociągowej, deszczowej i gazowej?
Odtworzenie nawierzchni ulicy Piechowskiego po budowie kanalizacji deszczowej należy uwzględnić w koszcie budowy
kanalizacji deszczowej. Natomiast przejście poprzeczne przez ul. Piechowskiego siecią wodociągową i gazową wykonać
należy metodą bezwykopową zgodnie ze zaktualizowanymi kosztorysami ofertowym załączonymi do pisma WIZP
271.9.1.2016 z dnia 04.08.2016r. i zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego.
5. Czy pozycja 3 w kosztorysie ul. Wrzosowej: „Płyty drogowe betonowe do ponownego wbudowania
z wywozem i rozładunkiem do 1 km” ma obejmować również ułożenie tych płyt w innym miejscu?
Nie należy uwzględniać ponownego ułożenia w innym miejscu.
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6.

Czy pozycja 4 w kosztorysie ul. Wrzosowej: „Nawierzchnia z kruszywa łamanego średniej gr. 10 cm wraz
z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego do ponownego wbudowania” ma uwzględniać
wbudowanie tego kruszywa?
Nie należy uwzględniać ponownego wbudowania kruszywa. Założyć wywóz do 1 km.
7. W projekcie drogowym dot. ul. Kalinowej mowa jest o przebudowie sieci ciepłowniczej, zatem nasze
pytanie kiedy będzie ona wykonywana ?
Na ul. Kalinowej nie zakłada się przebudowy sieci ciepłowniczej.
8. W STWiORB i projekcie sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Wrzosowej są inne ilości kanału z rur
betonowych fi 300 i fi 500 oraz rur PCV-U fi160, a także inna ilość studni i wpustów, czy należy zwiększyć
ilość we wszystkich pozycjach kosztorysie kanalizacji deszczowej?
Zgodnie z zapisami w kosztorysie ofertowym branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa w ul. Wrzosowej obejmuje
odcinek od studni D2ist. do D17. Pozostały odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Wrzosowej został już wybudowany i nie
jest w zakresie zamówienia.
9. W opisie dokumentacji projektowej ul. Kalinowej (pkt 5.2 branża sanitarna sieci wod-kan) jest zapis:
„W związku ze złym stanem technicznym studni kanalizacyjnych znajdujących się w pasie projektowanej
drogi i nie przewidzianych do przebudowy należy wykonać rozbiórkę elementów studni na głębokość ok.
0,5 m. ....”. Studni KS nie przewidzianych do przebudowy jak wynika z projektu jest 5. W którym miejscu
wycenić tą pozycję? W kosztorysie ofertowym jest pozycja „regulacja wysokościowa istniejącej studni
kanalizacji sanitarnej” – 15 studni.
Zakłada się jedynie regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej.
10. W planie sytuacyjnym dokumentacji projektowej ul. Kalinowej – branża sanitarna sieci wod-kan
zaprojektowane są studnie DN1200 (S14, S16, S18) na zakończeniu przyłączy kanalizacji sanitarnej, na
pozostałych przyłączach brak studni. W opisie projektu jest zapis „projektowane przyłącza kan. sanitarnej
należy wyprowadzić do granicy działek i zakończyć korkiem.” Zatem przyłącza zakończyć korkiem, czy
studnią?
Na zakończeniach przyłączy kanalizacji sanitarnej nie będą budowane studnie. Przyłącza zakończyć korkiem na granicy
działki.
11. Z profilu dokumentacji projektowej ul. Kalinowej – branża sanitarna siec wod-kan wynika, iż długość sieci
wodociągowej DN160PE wynosi 123,5mb, zaś długość przyłączy wodociągowych DN40PE wynosi 160mb.
W kosztorysie ofertowym ul. Kalinowa branża sanitarna woda jest zapis dla DN160PE -162 mb, zaś
DN40PE- 124mb. Które dane przyjąć do wyceny?
Wycenić jak w zaktualizowanym kosztorysie ofertowym załączonym do pisma WIZP 271.9.1.2016 z dnia 04.08.2016r.
i zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Czy włazy na sieciach KS i KD winny być z herbem miasta?
Tak.
13. W dokumentacji projektowej w branży elektrycznej i kosztorysach są rozbieżności, które ilości należy
przyjąć do oferty?
Na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono zaktualizowany kosztorys ofertowym branży energetycznej załączony do pisma WIZP 271.9.1.2016 z dnia 04.08.2016r.

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