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Kościerzyna, dnia 23.04.2018r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą
w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”.

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Przedmiar podaje w poz. 21. - 50 cm podsypki piaskowej, natomiast rysunek 11 podaje 100 cm. Jaką wartość
przyjąć do wyceny?
Przyjąć do wyceny warstwę podsypki piaskowej gr. 50 cm.
2. Czy w poz. 18 nie wystąpił błąd w jednostce obmiarowej -jest m2 a winno być m3. Lub dopisek koryto
o głębokości 100 cm?
Pozycje przedmiaru skorygowano. Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono zaktualizowany przedmiar
robót.
3. Poz. 26 proszę o podanie głębokości koryta.
Głębokość koryta dla ciągów pieszych o nawierzchni żwirowej – 15 cm, zgodnie z pozycją 27 zaktualizowanego
przedmiaru robót.
4. Jak wyliczyć budowę zjazdu w przypadku być może będzie potrzeba zdjęcia, lub będzie potrzeba wykonania
nowego przepustu? Te elementy wykonawca dowie się w trakcie uzgadniania zjazdu?
Założenia dla wykonania zjazdu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzgodnieniem:
 zjazd publiczny,
 szerokość jezdni na zjeździe 5,0 m,
 nawierzchnia z betonu asfaltowego,
 przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu min. 6 m;
 przepust pod zjazdem min. Dn 300.
5. Jaka nawierzchnia zjazdu w pasie drogi krajowej?
Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, konstrukcja
zjazdu dla kategorii ruchu KR 1.
Ponadto Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczony zostaje zaktualizowany
przedmiar robót. Jednocześnie zgodnie z zapisami pkt 11.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Wykonawca
sporządza Kosztorys Ofertowy na podstawie dołączonego do SIWZ przedmiaru robót. Udostępnienie przez
Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu
o dokumentację projektową i STWiORB, jak również uwzględnienia wszystkich innych niezbędnych robót i kosztów
(także nieprzewidzianych w przedmiarze).”

