Sprawa nr 271.7.2015.PN

Kampinos, dnia 18 września 2015 r.

Informacja- Wyjaśnienie
Dotyczy:
Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr
271.7.2015.PN pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo– II
etap”).
W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy
z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
Zamawiający udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania i zmienia treść SIWZ:
Pytanie:
Czy Zamawiający posiada Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót uprawniające
do wykonania przebudowy nawierzchni drogi?
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu zgłoszenia robót niewymagających
pozwolenia na budowę na przebudowę przedmiotowej dogi.
Pytanie:
Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni drogi?
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji projektowej na wykonanie
przebudowy nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo – II etap .
Pytanie:
STWIORB określa wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 gr. 8
cm, warstwy wyrównawczej o gr. średniej 6 cm, skropienie emulsją szybko
rozpadową jak również warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o grubościach 4 cm
natomiast załączony przedmiar zawiera zupełnie inne pozycje robót do wykonania
takie jak: wyrównanie nierówności asfaltem lanym (po modyfikacji specyfikacji:
podbudowa asfaltem AC 16P o grubości 5 cm), skropienie asfaltem oraz wykonanie
warstwy wiążącej grubości 6cm bez warstwy ścieralnej. Prosimy ujednolicić
dokumentację i wprowadzić ewentualne korekty do przedmiaru robót.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający w STWIORB Wyrównanie Podbudowy Mieszanką Mineralna
Asfaltową pkt 1.3. Zakres robót objęty ST
skreśla zapis:
podbudowy betonu asfaltowego AC22P35/50 o grubości 8 cm po zagęszczeniu i warstwy
wyrównawczej o grubości średnio 6 cm.

wprowadza zapis:

podbudowy asfaltowej AC 16P, po wyrównaniu lokalnych nierówności wykonać
warstwę wiążącą o gr. 6 cm z betonu asfaltowego jako warstwę wiążąca (bez warstwy
ścieralnej). W ofercie Wykonawca musi uwzględnić skropienie międzywarstwowe
emulsją asfaltową.
Pytanie:
Przedstawiony w załączniku nr 9 wykaz narzędzi i urządzeń, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy określający niezbędny potencjał
wykonawcy do wykonania przebudowy nawierzchni drogi zawiera sprz3et nie
adekwatny do rodzaju i specyfiki zamawianych robót np. kocioł do asfaltu lanego, nie
uwzględnia niezbędnej rp0ozkładarki MMA jak i podaje niedostateczną ilość jak i
niewłaściwy rodzaj walca, nie określa niezbędnego sprzętu mechanicznego do
wykonania oczyszczenia nawierzchni. Prosimy o stosowne zmiany wymagań
stawianych w tym załączniku.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ poz. Lp. 3
skreśla zapis:
Kocioł transportowo – produkcyjny do asfaltu lanego
wprowadza zapis:
Rozkładarka MMA

Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ poz. Lp. 4
skreśla zapis:
Walec statyczny samojezdny
wprowadza zapis:

Walec samojezdny
Zamawiający w celu ułatwienia złożenia oferty przez Wykonawców ujednolici
załącznik nr 9 ponadto wyjaśnia że podany w załączniku wykaz sprzętu należy
traktować jako minimalny, natomiast Wykonawca musi zabezpieczyć sprzęt
niezbędny do wykonania zamówienia.
Pytanie:
Prosimy o jednoznaczne określenie czy po stronie wykonawcy leży opracowanie,
zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wdrożenie
projektu czasowej organizacji ruchu? Jeśli tak to prosimy o dodanie stosownej pozycji
do przedmiaru robót.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający w STWIORB pkt. 1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
skreśla zapis:

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
Zamawiający w STWIORB pkt 9.3 Objazdy i organizacja ruchu
skreśla zapis:
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie
oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
wprowadza zapis:
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:
skreśla zapis po pkt (f):
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
wprowadza zapis:
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:
Pytanie:
Podane wyliczenie ilości ton warstwy podbudowy w zmodyfikowanym przedmiarze
robót zaw3ira błąd w gęstości MMA, która powinna wynosić ok. 2,5t/m3, a nie
1,8t/m3. Prosimy o poprawienie ilości MMA w przedmiarze robót.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający w załączniku nr 11 do SIWZ – Lp.3
skreśla zapis:
Lp. Podst.
Opis i wliczenia
j.m.
3
D.04.08.01.04
Wyrównanie istniejącej t
podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową
AC 16 P dowożona z
odl. do 5 km
850*5.8*20%*0,05*1.8 t

wprowadza zapis:
Lp. Podst.
3
D.04.08.01.04

Opis i wliczenia
j.m.
Wyrównanie istniejącej t
podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową
AC 16 P dowożona z

Poszcz
88.740

Razem

Razem

88.740

Poszcz
123.25

Razem

odl. do 5 km
850*5.8*20%*0,05*2.5 t
Razem

123.25

Pytanie:
Prosimy o dodanie do przedmiaru robót stosownych pozycji dotyczących
mechanicznego oczyszczenia nawierzchni.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wykonania
zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną zgodnie z zaproponowanym
rozliczenie ryczałtowym.

Pytanie:
Czy zmawiający oczekuje wykonania utwardzenia poboczy w ramach realizacji
zadania? Jeśli tak to prosimy o dodanie tej pozycji do przedmiaru robót?
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający nie wymaga utwardzenia poboczy.
Pytanie:
SIWZ nie określa w swych wymaganiach konieczności dysponowania uprawniona
kadrą techniczną w postaci kierownika robót lecz tylko kierownika robót natomiast w
projekcie umowy – załącznik nr 10 widniej zapis o ustanowieniu kierownika Budowy.
Prosimy o sprecyzowanie stawianych wykonawcy wymagań.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ i dokona zmiany w projekcie umowy
skreśla zapis w załączniku nr 10 § 5:
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………..…..tel……………
wprowadza zapis:
Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ……………………tel……………

