Rogowo, dnia 16.04.2013 r.
Og.271.1.10.2013
do wszystkich Wykonawców
Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120525C w
miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455” opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych Nr 134692/2013 z dnia 05.04.2013 r.
Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.), niżej wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości
Sosnowo od km 0+000 do km 1+455” opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych Nr 134692/2013 z dnia 05.04.2013 r., w następujący sposób:
Treść zapytania:
1. Prosimy potwierdzenia, że pozycja kosztorysowa nr 1 dział III dotyczy tylko karczowania
bez wycinki oraz potwierdzenia, że wszystkie pnie są jednej średnicy jak w SST, czyli 75
cm.
Wyjaśnienie:
Przedmiotowa pozycja kosztorysowa dotyczy karczowania łącznie z wycinką. Dokładne
średnice poszczególnych drzew podane są w Opisie technicznym (Obliczenia ilości drzew do
karczowania).
Treść zapytania:
2. Prosimy o potwierdzenie, że podbudowa pod chodnik ma być wykonana zgodnie z SST
04.04.02 dotyczącej wykonania podbudów z kruszywa.
Wyjaśnienie:
Potwierdzam.
Treść zapytania:
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę uziarnienia kruszywa na podbudowy z
0/63mm na 0/31,5, które jest tańsze od kruszyw grubszej frakcji, spełnia wymagania
zagęszczenia i nośności i jednocześnie nie przedroży inwestycji.
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę uziarnienia kruszywa na podbudowy z 0/63mm
na 0/31,5.
Treść zapytania:
4. Prosimy o jednoznaczne określenie długości odcinka, gdyż w opisie technicznym podano
kilometraż 0+137 do km 1+423, natomiast SIWZ i kosztorys podają km od 0+000 do km
1+455.
Wyjaśnienie:
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Podany w opisie technicznym kilometraż od km 0+137 do km 1+423 dotyczy części
chodnika.
Treść zapytania:
5. Prosimy o jednoznaczne określenie klasy betonu na ławy pod krawężnik najazdowy, wg
opisu i kosztorysu to beton klasy C 10-12, natomiast na rysunku szczegółowym klasy
C12-15.
Wyjaśnienie:
Beton na ławy pod krawężnik najazdowy to beton klasy C 10-12.

Wójt Gminy Rogowo
(-)
mgr Barbara Nowakowska
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