Kąty Wrocławskie, dnia 14.12.2009 r.

ZP 341/46/09/IV

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) . Czy wykonawca ma umieścić w kalkulacji roboty związane z budową ekranu
akustycznego wraz z barierami stalowymi?
Odpowiedź 1) Postępowanie przetargowe nie obejmuje wykonania i montażu ekranów akustycznych
wraz z barierami stalowymi, 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 2. Czy kanalizacja deszczowa wraz z wpustami i przykanalikami w obrębie ronda jak i na
ul. Przemysłowej (dojazd do PERI) została już wykonana i czy funkcjonuje?
Odpowiedź 2) Kanalizacja deszczowa w obrębie ronda jak i na ul. Przemysłowej (dojazd do PERI)
została już wykonana i funkcjonuje. Przykanaliki w obrębie ul. Przemysłowej (dojazd do PERI) zostały
już wykonane i również funkcjonują. Przykanaliki w obrębie ronda nie zostały wykonane.
Pytanie 3). Czy wykonawca ma wliczyć w kalkulację wykonanie wiat przystankowych?
Odpowiedź 3) Nie. Wykonawca nie ma wykonywać wiat przystankowych.
Pytanie 4). Prosimy o potwierdzenie długości przepustu w KM 0+525,65 – w przedmiarze 15,40m
natomiast w dokumentacji 26,55m.
Odpowiedź 4) Długość przepustu w KM 0+525,65 wynosi 26,55m zgodnie z dokumentacją
techniczną. Zgodnie z uwagą do pkt 3.1. oraz 11.7. SIWZ, przedmiar robót ma charakter poglądowy
i nie stanowi podstawy do wyceny robót.
Pytanie 5). Czy wykonawca ma umieścić w kalkulacji wyprodukowanie i montaż tablic pamiątkowych,
JEŻELI TAK to wykonawca prosi o ich projekt.
Odpowiedź 5) Zgodnie z pkt 3.1. SIWZ oraz § 1 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ ZP 341/48/09, Przedmiot umowy obejmuje wykonanie promocji zadania zgodnie
z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013. Zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 w ramach promocji zadania jest sporządzenie 2 tablic dwustronnych
informacyjnych oraz 2 tablic dwustronnych pamiątkowych. Szczegółowe wytyczne znajdują się pod
adresem internetowym:
http://dolnyslask.pl/upload/RPO/03_dokumenty_i_wytyczne/iz/091027_poradnik_beneficjenta.”
Pytanie 6). Czy zamiast słupy i oprawy oświetleniowe wymienionych w dokumentacji wykonawczej
oświetlenia można zastosować inne równorzędne?
Odpowiedź 6) Należy zastosować słupy i oprawy oświetleniowe wymienione w dokumentacji
wykonawczej lub równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 30

ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych. Potwierdzenie przez Wykonawcę zastosowania rozwiązania
równoważnego winno polegać na załączeniu zestawienia tabelarycznego z przedstawieniem
parametrów wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz parametrów rozwiązania równoważnego
przedstawionego przez Wykonawcę.
Pytanie 7. W pozycji 13 d.2 przedmiaru oświetlenia ulicznego ilość montowanych słupów wynosi
5 szt. natomiast wg dokumentacji wykonawczej 4 szt. Ile sztuk zastosować?
Odpowiedź 7) Zgodnie z uwagą do pkt 3.1. oraz 11.7. SIWZ, przedmiar robót ma charakter
poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. Do wyceny należy przyjąć ilości wynikające
z załączonej dokumentacji projektowej.”
Odpowiedzi na pytania stanowią jednocześnie zmianę do SIWZ.

