Kąty Wrocławskie, dnia 2013-06-07
ZP 271/22/2013

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu

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 odpowiedź na złożone pytanie.

Pytanie 1 W projekcie budowlanym w przekrojach typowych przez nawierzchnie widnieje zapis,
że szerokość chodnika wynosi 2,0 m natomiast w opisie technicznym jest zapis 1,5 m, prosimy
o sprecyzowanie szerokości chodników.
Odpowiedź 1 Należy wykonać chodniki o szerokości 2.00 m.
Pytanie 2 Czy stabilizacja może być wykonana na miejscu tj. wykonana na istniejącym gruncie na
podstawie wcześniej przygotowanej przez służby geotechniczne recepcie, co pozwoli na obniżenie
kosztów wykonania przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź 2 Dopuszcza się wykonanie stabilizacji gruntu na miejscu pod warunkiem wykonania dwu
poletek, na których zostaną sprawdzone parametry wzmocnienia gruntu. W przypadku pozytywnych
wyników wraz z Inwestorem zostanie podjęta decyzja o zmianie sposobu wzmocnienia podłoża
gruntowego. W przypadku braku możliwości prawidłowego wzmocnienia podłoża - należy wykonać
stabilizację z dowozu, przygotowaną w węźle betoniarskim.
Pytanie 3 Czy do wykonania kanalizacji, jako materiał należy użyć rur PVC o strukturze „litej” czy
„spienionej”?
Odpowiedź 3 Do wykonana kanalizacji deszczowej należy zastosować rur z PVC "litego".
Pytanie 4 Prosimy o szczegółowe dane dotyczące regulatorów przepływu z uwagi na zróżnicowanie
ceny tych elementów zamówienia.
Odpowiedź 4 Wymagane parametry regulatora przepływu w studni SD2:
- przepływ Q=50 l/s
- wysokość spiętrzenia h=3,0m
- średnica wylotu fi 315
- montaż w studni z kręgów betonowych DN 1200;
Wymagane parametry regulatora przepływu zamontowanego w studni w ul. Akacjowej przewidzianego
do wymiany (pkt. 3.1 opisu w projekcie budowlanym oraz wykonawczym "Odwodnienie Nawierzchni"):
- przepływ Q=60l/s
- wysokość spiętrzenia h=2,4m
- średnica wylotu fi 400
- montaż w studni z kręgów betonowych DN1500
Pytanie 5 Czy Zamawiający zapewnia miejsce złożenia (wysypu) nadmiaru gruntu?
Odpowiedź 5 Zamawiający zapewnia miejsce złożenia nadmiaru gruntu.
Pytanie 6 Czy wypełniony harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik nr 3 do umowy) należy
dołączyć do oferty?
Odpowiedź 6 Wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy należy dołączyć do oferty

Pytanie 7 Prosimy o podanie rodzaju i koloru kostki na jezdnię, wjazdy i chodniki.
Odpowiedź 7 Należy zastosować kostkę betonową w kolorze szarym.
Pytanie 8 Czy Zamawiający nie wyklucza przelewu wierzytelności na osoby trzecie tj.
podwykonawców? Czy w przypadku zlecenia robót zatwierdzonemu przez Zamawiającego
Podwykonawcy, możliwe będzie regulowanie należności z Podwykonawcą na podstawie umowy cesji
przelewu wierzytelności.
Odpowiedź 8 Zamawiający nie wyklucza przelewu wierzytelności na osoby trzecie tj.
podwykonawców.

