Kąty Wrocławskie, dnia 10.12.2009 r.

ZP 341/46/09/III
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką
nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1) . W wyszczególnieniu robót w Załączniku nr 2 Harmonogram rzeczowo — finansowy został
zawarty zakres robót, który nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia np. nadzór
inwestorski, nadzór autorski, audyt zewnętrzny, promocja. Prosimy o zmodyfikowanie załącznika nr 2
Harmonogramu rzeczowo — finansowego i ujęcie tylko tych robót, które dotyczą ww. przetargu, co
umożliwi prawidłowe jego wypełnienie.
Odpowiedź 1) Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy został zmodyfikowany. Wypełnić
należy zmodyfikowany Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy. W załączeniu zamieszczam
zmodyfikowany Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.”
Pytanie 2) Do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ww roboty został załączony Projekt
budowlany - tom II Ekrany akustyczne i bariera ochronna. Natomiast w wykazie zakres zamówienia w
SIWZ nie są wymienione ww. robot, jednocześnie w SIWZ jest zapis, że roboty powinny być
wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją. Prosimy o potwierdzenie, że ww. przetarg nie
obejmuje budowy ekranów i drogowych barier ochronnych..
Odpowiedź 2) Postępowanie przetargowe nie obejmuje wykonania i montażu ekranów akustycznych
wraz z barierami ochronnymi, co zostało ujęte w projekcie budowlanymi wykonawczym tom II pkt. 4
(str. 4). Ekrany akustyczne i bariery energochłonne zostały zaprojektowane na wypadek przekroczenia
norm hałasu przez przejeżdżające samochody po realizacji drogi.
Pytanie 3) W opisie technicznym Projektu zagospodarowania trenu jest informacja, ze teren inwestycji
objęty jest nadzorem konserwatorskim. Po czyjej stronie jest pokrycie kosztu ww. nadzoru?
Odpowiedź 3) Koszt nadzoru konserwatorskiego ponosić będzie Zamawiający
Pytanie 4) W wyszczególnieniu robót w Załączniku nr 2 Harmonogram rzeczowo finansowy są
pozycje: przebudowa sieci gazowej i przebudowa kablowej sieci telekomunikacyjnej. W przedmiarze
robót drogowych ujęte są poz. 1.25 i 1.26 dotyczące rur ochronnych na gazociągach oraz poz. 1.27
dotyczące rur ochronnych na kablach telekomunikacyjnych. W załączonej dokumentacji projektowej
nie ma informacji co do zakresu przebudowy sieci gazowej i kablowej sieci telekomunikacyjnej. Proszę
o szczegółową informację dotycząc zakresu przebudowy sieci gazowej i kablowej sieci
telekomunikacyjnej. Jeśli zakres jest większy niż w przedmiarze, prosimy o przekazanie dokumentacji
projektowej i przedmiaru robót dla ww. robót.
Odpowiedź 4) Zakres robót określony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym jako przebudowa
sieci gazowej oraz przebudowa kablowej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z dokumentacją dotyczy
montażu rur osłonowych na istniejącej sieci gazowej oraz kablowej sieci telekomunikacyjnej.
Pytanie 5) W przypadku jeśli zakres przebudowy sieci gazowej kablowej sieci telekomunikacyjnej
polega tylko na ułożeniu rur ochronnych, to czy Zamawiający wymaga wykazania kierowników robót
w ww. branżach?”
Odpowiedź 5). Roboty te powinny być prowadzone przez kierowników robót posiadających
odpowiednie uprawnienia odpowiednie do prowadzenia robót w danej branży.”

