Rogowo, dnia 08.10.2015 r.
Og.271.1.16.2015
do wszystkich Wykonawców
Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej
nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km 2+101” opublikowanego w
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 260310-2015 z dnia 02.10.2015 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 2013 r. poz. 907 ze zm.), niżej
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr
120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km 2+101” opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych nr 260310-2015 z dnia 02.10.2015 r., w następujący sposób:

Treść zapytania:
1.

Prosimy o informację, czy Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zamówienia do
dnia 30 października 2015 roku. Wykonawca prosi o uwzględnienie w terminie czasu na
ewentualne odwołania, wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny oraz czas na
uzyskanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wyjaśnienie:
Zamawiający podtrzymuje określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
termin wykonania zamówienia.
2. Prosimy o podanie maksymalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie określa maksymalnego okresu udzielanej gwarancji.
3. Prosimy o podanie terminu gwarancji na lampy solarowe.
Wyjaśnienie:
Taj jak dla całego przedmiotu zamówienia.
4.

Prosimy o podanie, czy oznakowanie poziome ma być grubowarstwowe
cienkowarstwowe ?
Wyjaśnienie:
Oznakowanie poziome ma być grubowarstwowe jak i też cienkowarstwowe.

czy

5. Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie dysponuje w chwili obecnej zatwierdzonym Projektem stałej organizacji
ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu jest w chwili obecnej w fazie uzgodnień i
zatwierdzenia. Przewidywany termin uzyskania zatwierdzonego Projektu stałej organizacji
ruchu: do 13.10.2015 r. Po uzyskania zatwierdzenia Projektu stałej organizacji ruchu
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Projekt ten zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej w miejscu,
w którym dostępna jest SIWZ.
6.

Prosimy o zamieszczenie instrukcji ustawienia lamp solarowych, o której mowa w SST
D.07.02.01
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie dysponuje instrukcją ustawienia lamp solarowych. Sposób ustawienia
lamp solarowych zgodnie z instrukcją podaną przez producenta lamp
7.

Dotyczy SST D.04.02.01. Prosimy o zamieszczenie wspomnianych w SST wymagań
ogólnych OST D.04.04.00.
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie dysponuje w chwili obecnej D.04.04.00 Wymagania ogólne.
8.

Dotyczy podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie. Prosimy o
informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego?
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego.
9.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednakowego
uziarnienia kruszywa na podbudowy na warstwę zarówno górną, jak i dolną, np. 0/32
mm ?
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie jednakowego uziarnienia kruszywa na podbudowy
na warstwę zarówno górną, jak i dolną, np. 0/32 mm.
10. Dotyczy zjazdów bitumicznych: prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralna należy
wykonać z masy AC11S 50/70, tak jak podano na rysunku nr5: Przekrój konstrukcyjny
zjazdu
Wyjaśnienie:
Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną na zjazdach bitumicznych należy wykonać z
masy AC11S 50/70.
11. Na załączonym rysunku nr 2a: Plan zagospodarowania drogi, zaznaczono zjazdy
tłuczniowe. Czy wykonanie zjazdów tłuczniowych również wchodzi w zakres zadania?
Jeżeli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do kosztorysu ofertowego
Wyjaśnienie:
Wykonanie zjazdów tłuczniowych nie wchodzi w zakres zadania. Wszystkie zjazdy wykonane
o nawierzchni bitumicznej zgodnie z Wykazem zjazdów podanym w Opisie technicznym.
12. W załączniku dokumentacji przetargowej znajdują się rysunki dotyczące chodnika
bitumicznego oraz SST D.08.02.05: Chodnik bitumiczny. Czy w zakres zamówienia
wchodzi również wykonanie chodnika bitumicznego na odcinku od km 0+944 do 2+101?
Jeżeli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do kosztorysu ofertowego
Wyjaśnienie:
W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie chodników bitumicznych. Zakres zamówienia
obejmuje wykonanie robót wyszczególnionych w załączonym do SIWZ Przedmiarze robót.
Wykonanie chodnika oraz Zieleni Zamawiający przewiduje realizować w kolejnym etapie,
czyli nie w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.
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