Rogowo, dnia 09.10.2015 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.

W załączonej dokumentacji przetargowej znajduje się SST D-09.01.01: Zieleń drogowa. W
specyfikacji mowa jest o wykonaniu pasa zieleni poprzez humusowanie i obsianie w
ilości 1024 m2. W przedmiarze robót nie ma takiej pozycji, zatem prosimy o informacje,
czy zakres robót podany w w/w SST wchodzi w przedmiot zamówienia i ewentualne
dodanie pozycji do przedmiaru i kosztorysu.
Wyjaśnienie:
Zamawiający ponownie wyjaśnia, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie chodników
bitumicznych i zieleni drogowej. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót
wyszczególnionych w załączonym do SIWZ Przedmiarze robót.
Załączone do SIWZ Opis techniczny oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne zawierają
wszystkie elementy przedmiotowego obiektu. Wykonanie chodników bitumicznych i zieleni
drogowej przewiduje się realizować w kolejnym etapie, czyli nie w ramach realizacji
przedmiotowego zamówienia.
2.

Nawiązując
do powyższego pytania, jeżeli przedmiot zamówienia nie obejmuje
wykonania pasa zieleni, prosimy o skorygowanie w przedmiarze ilości robót ziemnych, w
których ujęto wykonanie pasa zieleni.
Wyjaśnienie:
W załączonym do SIWZ Przedmiarze robót nie zostały ujęte roboty ziemne związane z
wykonaniem pasa zieleni.
3.

Prosimy o wyjaśnienie niezgodności w opisie technicznym. W punkcie 8. Roboty ziemne
znajduje się informacja, że w tabelach mas ziemnych nie uwzględniono ilości pod
chodnik, natomiast pod tabelą przedstawiającą obliczenia robót ziemnych- że ujęto
zakres pracy pod chodnik. Prosimy o wyjaśnienia i ewentualne skorygowanie ilości robót
ziemnych.
Wyjaśnienie:
W załączonym do SIWZ Przedmiarze robót nie zostały ujęte roboty ziemne związane z
wykonaniem pasa zieleni (zieleni drogowej) i chodników bitumicznych.
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Ujęte w Przedmiarze robót roboty ziemne obejmują wykonanie również robót ziemnych na
całej szerokości pasa drogowego w celu uzyskania projektowanego profilu podłużnego drogi,
czyli również w miejscu, w którym w przyszłości pobudowany zostanie chodnik i założona
zostanie zieleń drogowa. Szczegółowe roboty ziemne związane z wykonaniem chodnika (np.
związane z wykonaniem koryta pod chodnik) i zieleni drogowej są obliczone oddzielnie.
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