WIZP.271.3.5.2017

Kościerzyna, dnia 31.03.2017r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką
nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie”
CZĘŚĆ I:
budowa dróg wraz z infrastrukturą
CZĘŚĆ II:
oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Na jakim odcinku należy wbudować rury żeliwne DN80 – nie ma w projekcie naniesionych?
Nie projektujemy odcinków sieci wodociągowej z żeliwa DN80 dla dróg 02, 03KD-L. W projekcie jest wzmianka
o istniejącym przewodzie w ul. Wita Stwosza oraz o przebudowie odcinków z żeliwa DN80.
2. Z jakich rur wykonać sieć wodociągową: z rur PE jak w dokumentacji czy rur PERC jak w specyfikacji?
Zamawiający wskazuje, iż sieć wodociągową należy wykonać z rur PE.
3. W projekcie zamieszczono odcinek wodociągu drogi 01KD-D – czy należy przyjąć go do wyceny, jeżeli
nie, to w którym miejscu zakończyć sieć wodociągową na tym odcinku?
Zamawiający wskazuję, że należy przyjąć do wyceny odcinek sieci wodociągowej w drodze 01KD-D.
4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schematy węzłów na przyłączach sieci, brak informacji
o sposobie ich wykonania.
Zamawiający wskazuje, iż schematy węzłów wodociągowych znajdują się w projekcie wykonawczym (rys. 5.0).
5. Czy może być obudowa rury jak pokazano na rys. (kolor czerwony)?
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Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie taśmy lokalizacyjnej nad rurą przewodową. Natomiast
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie do 30 cm w bok od ściany rury warstwy podsypki i zasypki
materiału jak na załączonym rysunku. Jednocześnie Zamawiający wskazuje iż minimalna szerokość zasypki
z boku kanału powinna wynosić :
Szerokość kanału
Szerokość zasypki kanału z każdej ze stron
Φ 300
40 cm
Φ 400
45 cm
Φ 500
50 cm
6. Czy na odgałęzieniach przyłączy wodociągowych można zastosować nawiertki NWZ do PE np. NWZ
160/32 mm ?
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nawiertki NWZ.
7. Brak dokumentacji projektowej wykonania wylotu, proszę o uzupełnienie.
Na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono rysunek typowego wylotu, który należy wykonać.
Średnica wylotu DN400.
8. Proszę o uściślenie jakiej średnicy i które studnie betonowe należy wykonać o większej średnicy. W
opisie jest mowa o studniach nr D4/62, D4/65, D4/67 i D4/70 i średnicy 2500 mm, natomiast na planie
sytuacyjnym – rysunek DK_3.5 są zaznaczone studnie D4/62, D4/64, D4/66, D4/68 o średnicy 3000 mm.
Studnię D4/62 wykonać o średnicy 2500mm z 1,0m osadnikiem, studnie D4/65, D4/67, D4/70, D4/64, D4/66,
D/68 wykonać o średnicy 1200mm z 0,5m osadnikiem.
9. Proszę o informację, czy odcinki kanalizacji sanitarnej S3/34 - S3/73 oraz S3/71 - S3/75, wchodzą
w zakres przedmiotu zamówienia.
Odcinki kanalizacji sanitarnej S3/34 – S3/45 oraz S3/34 – S3/73 i od S3/71 – S3/75 nie wchodzą w zakres
przedmiotowego zamówienia.
10. W STWiORB branża drogowa str. nr 35 punkt 1.3.2 jest mowa o szkicu przebiegu granic i stabilizacji
tych granic znakami granicznymi typu 36a i świadkami betonowymi. O jakich granicach tutaj jest
mowa? Czy chodzi o wyniesienie w ternie znaków granicznych nowych działek pasa drogowego
powstałych na potrzeby ZriD ?
Stabilizacja granic znakami granicznymi typu 36a i świadkami betonowymi nie jest w zakresie niniejszego
zamówienia.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20 lub zwrotnie na
adres mailowy.
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