B.271.4.2013

Radziejów, dnia 12 lutego 2013 r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulic osiedlowych
na obszarze „Osiedle przy ul. Objezdnej- I etap””

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z
dnia 11.02.2013 roku:
Pytanie 1. Czy Zamawiający za wiążący do wyceny uznaje zakres oznakowania pionowego i
poziomego podany w zmianie organizacji ruchu?
Pytanie 2 Proszę o określenie rodzaju oznakowania poziomego cienkowarstwowe,
grubowarstwowe, chemoutwardzalne bądź z mas termoplastycznych ponieważ SST nie
określa tego jednoznacznie.
Pytanie 3 Zawarty w opisie technicznym i szczegółach konstrukcyjnych zapis mówiący o
tym, iż na podbudowę z kruszywa należy zastosować kruszywo twarde stabilizowane
mechanicznie jest niezgodny z obowiązującym prawem Polskim i Unii Europejskiej. Od 2004
r. w Polsce obowiązuje Dyrektywa Unii Europejskiej nr 89/106/EWG oraz Ustawa o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z kolejnymi rozporządzeniami, które
zabraniają wskazywania konkretnych rodzajów akał a jedynie dają możliwość określania ich
parametrów, jakie powinny spełniać kruszywa zastosowane w budownictwie drogowym.
Powyższe oznacza, iż aby wyeliminować pewne kruszywa można to uczynić na podstawie ich
parametrów a nie pochodzenia skał. Wnosimy zatem o wykreślenie z opisu technicznego i
stosowanych szczegółów cytowanego powyżej zapisu.
Pytanie 4 Czy do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego można stosować wytyczne
WT-4 2010?
Pytanie 5 Czy Zamawiający przewiduje skrócenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome
z uwagi na technologie wykonania?
Pytanie 6 Proszę o określenie konstrukcji dla wykonania schodów i podjazdów dla wózków
wchodzących w zakres zadania.
Pytanie 7 Czy w zakresie znajduje się przebudowa studni telekomunikacyjnej. Jeżeli tak to
prosimy o podanie technologii i zakresu wykonania robót.
Pytanie 8 Czyją własnością stają się elementy betonowe z rozbiórek tj. krawężniki, kostka
betonowa, obrzeża, płytki chodnikowe, trylinka oraz murek oporowy. Jeżeli właścicielem jest
Zamawiający to prosimy o wskazanie miejsca oraz odległości wywozu.

Pytanie 9 Czyją własnością staje się destrukt z frezowania. Jeżeli Zamawiającego to prosimy
o wskazanie miejsca oraz odległości wywozu.
Pytanie 10 W miejscu w którym przewidziane zostało wykonanie frezowania i
dwuwarstwowego wzmocnienia występuje trylinka. Występowanie tego typu nawierzchni
uniemożliwia zastosowanie przewidzianej technologii. Proszę o podanie konstrukcji jaką
należy wykonać w miejscu wystąpienia w/w materiału. Przybliżona powierzchnia to 52,5 m2 a
lokalizacja znajduje się przy bloku 32/2 ul. Objezdna.

Odpowiedź 1. Zamawiający uznaje za wiążący do wyceny zakres oznakowania pionowego
i poziomego podany w zmianie organizacji ruchu
Odpowiedź 2. Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome ma być wykonane jako
cienkowarstwowe.
Odpowiedź 3. Zamawiający informuje, że słowo „twarde” nie oznacza pochodzenia skały,
natomiast ich parametry są ujęte w SST.
Odpowiedź 4. Zamawiający informuje, że do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego
można stosować wytyczne WT-4 2010 za wyjątkiem mieszanek kruszyw pochodzących z
recyklingu.
Odpowiedź 5. Zamawiający nie przewiduje skrócenia okresu gwarancji na oznakowanie
poziome.
Odpowiedź 6. Zamawiający informuje, że sposób wykonania schodów i podjazdu dla
wózków wchodzących w zakres zadania określa rysunek 22. Ponadto informuję, że
konstrukcja podbudowy jest następująca: piasek o grubości 10 cm, podsypka cementowopiaskowa grubości 3- 5 cm oraz kostka polbruk grubości 6 cm.
Odpowiedź 7. Zamawiający informuje, że Wykonawca musi dokonać regulacji studni do
odpowiedniej wysokości.
Odpowiedź 8. Kostka betonowa, płyty chodnikowe oraz trylinka staje się własnością
Zamawiającego natomiast krawężniki, obrzeża oraz murek oporowy stają się własnością
Wykonawcy. Miejsce wywozu znajduje się w odległości 1,5 km od miejsca przedmiotowego
projektu.
Odpowiedź 9. Zamawiający informuje, że destrukt z frezowania staje się własnością
Wykonawcy.
Odpowiedź 10. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca frezował całą konstrukcję
nawierzchni a jedynie w zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiednich spadków i profili.

