Kąty Wrocławskie, dnia 10.12.2009 r.

ZP 341/46/09

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) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące specyfikacje techniczne: 09.01.01;
01.03.06; 05.03.26.
Odpowiedź 1) „Specyfikacja techniczna 09.01.01 dotyczy zieleni drogowej. W załączeniu
zamieszczam specyfikację techniczną 09.01.01 dotyczącą zieleni drogowej: plantowania,
humusowania, wysiewu i pielęgnacji trawników.
Specyfikacja techniczna 01.03.06 dotyczy przebudowy podziemnych linii gazowych przy przebudowie
i budowie dróg. Linia gazowa nie jest przewidywana do przebudowy. Projektowany jest montaż rur
osłonowych dwudzielnych na sieci gazowej w miejscu budowy drogi. Zatem specyfikacja techniczna
01.03.06 nie dotyczy robót ujętych w projekcie i z tego powodu nie została ujęta w dokumentacji.
Specyfikacja techniczna 05.03.26 dotyczy zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowych przed
spękaniami odbitymi, nawierzchni stacji paliw, zastosowania siatek z drutu stalowego w warstwach
asfaltowych nawierzchni, warstwy wiążącej i podbudowy z betonu asfaltowego z asfaltem
modyfikowanym solą organometaliczną zwiększającą trwałość nawierzchni w wydłużonym okresie
eksploatacji. W dokumentacji projektowej występuje ułożenie siatki w miejscach łączenia nawierzchni
istniejącej z nowobudowaną. Wzmocnienie miejsca połączenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
istniejącej z nowobudowaną należy wykonać pod warstwą wiążącą geosiatką 50 kN/m zgodnie z
instrukcją producenta. W zależności od producenta geosiatki, różne są zasady ich montażu.”
Pytanie 2) Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Formularza oferty wraz z załącznikami w
programie MS Word.
Odpowiedź 2) „Formularz oferty nie może być zamieszczony w wersji edytowalnej (MS Word)
ponieważ możliwe byłoby wprowadzanie do niego zmian na stronie internetowej”.
Pytanie 3) Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową organizacji ruchu docelowego
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie
dokumentacji.
Odpowiedź 3) W załączeniu zamieszczamy dokumentację projektową organizacji ruchu docelowego

