Kowary, 28 czerwiec 2010 r.
GK-3410/12/10
Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie : Przebudowa ul. Klonowej wraz z miejscami
parkingowymi
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIE NR GK-3410/12/10
Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ), Zamawiający
przekazuje treść wyjaśnień na pytania Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania:
Pytanie nr 1
-w przedmiarze robót część „Budowa miejsc parkingowych” poz. nr 16 oraz w części Przebudowa
ul Klonowej poz. nr 14 i 15 w opisie opisane jest ułożenie krawężników betonowych o wymiarach
20/30 natomiast w przekrojach poprzecznych załączonego projektu wyszczególnione są krawężniki
o wymiarach 15/30 jeszcze inaczej jest w specyfikacji szczegółowej wykonania i odbioru robót
która mówi o krawężnikach kamiennych. Prosimy o wyjaśnienie o jakich wymiarach mają być
wbudowane i jakie należy przyjąć do kalkulacji .
Odpowiedź nr 1
Krawężniki lekkie 15x30 betonowe, wibroprasowane.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający ze względu na przyjętą technologię ( wzmocnienie podłoża za pomocą
stabilizacji cementem ) oraz poważny zakres robót rozbiórkowych ( stara nawierzchnia) przewiduje
całkowite zamknięcie – wyłączenie z ruchu przedmiotowej ulicy.?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na całkowite wyłączenie z ruchu przedmiotowej ulicy.
Pytanie nr 3
W pozycji numer 23 przedmiaru robót część „Budowa miejsc parkingowych „ oraz pozycji 24 część
„ Przebudowa ulicy Klonowej” opisano wbudowanie jednego kręgu z pokrywą wraz z regulacją
włazu. Czy należy rozumieć że jest to montaż wcześniej zdemontowanych elementów
wymienionych w pozycji 9 ( Klonowa) i 11 ( parkingi ) i w związku z tym należy do wyceny
przyjąć tylko wartość robocizny i sprzęt czy też przyjąć nowy materiał - wartość nowych włazów
kanałowych
Odpowiedź nr 3
Elementy wbudowane muszą być nowe.
W wyniku udzielenia odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania brak konieczności
dokonywania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wprowadzenia
zmian w ofercie i w związku z tym termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

