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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Bogdaszowice”

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.

Pytanie1). Czy Zamawiający posiada projekt wykonania nawierzchni asfaltowych w powiatowych
i gminnych, jeśli nie to prosimy o załączenie rysunków lub opisu jak należy wykonać konstrukcję
odtwarzanych nawierzchni.
Odpowiedź 1) Zamawiający posiada projekt wykonawczy: „PROJEKT WYKONAWCZY – DROGOWY
ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ Nr 2020D dz. nr 51 dr Obr. Bogdaszowice gm.
Kąty Wrocławskie”. Wykonawca będzie realizował roboty drogowe zgodnie z przedmiotowym
projektem. Zamawiający załącza ten projekt.
Pytanie 2). Prosimy o uzupełnienie w załączonych przez Państwa przedmiarach opisów
z wyszczególnieniem grubości warstw konstrukcyjnych, rozbieranych i odtwarzanych nawierzchni.
Dotyczy to sieci kan. grawitacyjnej poz. 2;4;5;19;20;22;42;44;45;46;63;65. Prosimy także
o wyjaśnienie treści pkt 22 i 44, czy chodzi o wykonanie warstwy ścieralnej na połowie jezdni,
to wówczas w poz. 20 winno pisać: bez warstwy ścieralnej, czy dotyczy innych nawierzchni
o podbudowie tłuczniowej. W takim razie gdzie jest ujęta warstwa ścieralna na połowie jezdni (patrz
decyzja). W której pozycji ujęte jest odtwarzanie poboczy drogi powiatowej. Te informacje mają
znaczący wpływ na koszty.
Odpowiedź 2) Zamawiający informuje, że zakres robót do wykonania został określony i opisany w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej.
Załączony przedmiar robót nie jest opisem przedmiotu zamówienia i został przekazany oferentom
tylko i wyłącznie w celach poglądowych i ułatwienia dokonania wyceny robót. W cenie ofertowej
należy uwzględnić wszystkie wymagania oraz zakres robót opisany przez dokumentację projektową,
specyfikacje techniczną oraz załączone do dokumentacji projektowej decyzje i uzgodnienia.
Zamawiający jednocześnie informuje, że modyfikuje zapisy pkt. 5.13.2 ST-03.01 Roboty drogowe
i zagospodarowanie terenu”:
Skreśla się zapis:
Odtworzenia nawierzchni, przygotowanie dokumentacji, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robot
należy dokonać zgodnie z ustaleniami z zarządcami dróg.

Wprowadza się następującą treść:
Odtworzenia nawierzchni, przygotowanie dokumentacji, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robot
należy dokonać zgodnie z ustaleniami z zarządcami dróg.
Wykonawca zrealizuje roboty drogowe zgodnie z projektem wykonawczym – drogowym - Odbudowa
nawierzchni drogi powiatowej nr 2020D dz. nr 51 dr Obr. Bogdaszowice gm. Kąty Wrocławskie.
Wykonawca ujmie w cenie ofertowej wszystkie czynności, jakie zostały opisane w przedmiotowym
projekcie wykonawczym i uzgodnieniach z zarządcami dróg.

