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GNiZP.271.6-2.2013. Sobótka, dnia 25.06.2013 r.

INFORMACJA DO PUBLIKACJI

dotyczy: przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ..Remont dróg stanowiących własność
Gminy Sobótka".

Działając zgodnie z art. 38 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Ustana z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
póz. 759. Nr 161. póz. 1078 i Nr 182. póz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5. póz. 13. Nr 28. póz. 143. Nr 87.
póz. 484 i Nr 234, póz. 1386 zwanej dalej Ustawą). Zamawiający tj. Gmina Sobótka, reprezentowana

przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka informuje, ze w dniu 21.06 2013r. o godzinie 14 ~ wpłynęło
27 pytań dotyczących treści SIWZ.

Pytania o następującej treści:
1 . Czy Zamawiający uzyskał Pozwolenie Konserwatorskie oraz Pozwolenie na prowadzenie

badań archeologicznych, które wymagane jest przez WUOZ zgodnie z zapisami uzgodnienia
nr WZN.5183.227.20i3.WW z dnia 05.03.2013. Jeśli dokumentacja jest w posiadaniu
Zamawiającego, prosimy o udostępnienie.

2. W jakie j pozycj i kosztorysu uwzględnić przygotowanie projektu, wdrożenie, utrzymanie i
l ikwidac ję organizacji ruchu zastępczego'? Pozycja 29 przedmiaru obejmuje oznakowanie
pionowe, szt. 12?

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia zamiennie ulic: Sw. Jakuba i
Kościuszki'.'

4. Proszę o udostępnienie wszystkich uzgodnień, które posiada Zamawiający.
5. Czy Zamawiający posiada projekt Organizacji ruchu Docelowego'.' Jeśli tak. to prosimy o jego

udostępnienie oraz informację po czyjej stronic leży wykonanie tej „organizacji"? Jeśli po
stronie Wykonawcy. to prosimy o uzupełnienie kosztorysu o stosowne pozycje.

6. Czy materiał kamienny - kostka kamienna na rolkę przy krawężnikową jest materiałem z
rozbiórki bieżącej Inwes tyc j i 1 '

7. Czy w y w ó z materiału z rozbiórek i frezowania oraz wykopów jest własnością Inwestora, czy
należy skalkulować utylizację w pozycjach wywozu?

8. Prosimy o udostępnienie Pozwolenia na Budowę.
9. Prosimy o udostępnienie wszystkich w y m i e n i o n y c h w przedmiarze SST (m.in.. frezowanie,

krawężniki betonowe, regulacja elementów infrastruktury podziemnej.itd.).
10. Czy Wykonawca powinien skalkulować w y m i a n ę na nowe kratek ściekowych, włazów

studzienek rewizyjnych, skrzynek dla zaworów wodociągowych i gazowych'.'
1 1 . Prosimy o poprawienie błędu jednostki pozycji nr 3 przedmiaru na ul. Czystą.
12. Prosimy o poprawienie błędu ilości podanych w pozycjach nr 4 (etap II) i nr 3 (etap I), w

których wartość wyl iczeń nie jest zgodna z wartością podaną w tabeli, dla przedmiaru na ul.
Okrężną w Starym Zamku.

13. Wg dokumentacji rysunkowej (planów sytuacyjnych oraz rysunków konstrukcyjnych).a także
opisu technicznego wykonać należy chodniki, natomiast SIWZ i umowa nie w y m i e n i a tego
zakresu jako przedmiotu zamówienia. Proszę o ujednolicenie zakresu objętego przetargiem.
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Jeśli zakres ten jest przedmiotem zamówienia proszę o podanie pozycji kosztorysowych. \v
których należy ująć te roboty.

14. Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej na zakres: ul. Czysta, ul. Tartaczna,
ul. Armii Krajowej, m. Stan Zamek. m. Żcrzuszyce, a także uzupełnienie dokumentacji
projektowej dla zakresu ulic: Św. Jakuba. Kościuszki. Mickiewicza, Świdnickiej. Szkolnej.
Starego Dębu (m.in. niwelcte. przekroje normalne)

15. Prosimy o ujednolicenie przedmiotu zamówienia dotyczącego zieleni, schodów i zjazdów -
wg SIWZ i umowy nic jest objęte wyceną, wg opisu technicznego, dokumentacji rysunkowej
należy wykonać ten zakres robót. Jeśli zakres ten jest przedmiotem zamówienia proszę o
podanie pozycji kosztorysowych, w których należy ująć te roboty.

16. Prosimy o udostępnię wymienionych w opisie technicznym rysunków nr: 6.1-6.3.9. l K12.13.
] 7. Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów kontraktowych.
18. Prosim\ o poprawę błędnie podanych w tabelach przedniiaro\vych w pozycjach nr: 2.3.4,5.6

ilości. yv odniesieniu do wyliczeń pod opisem pozycji.
19. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia u l i c : Tartacznej, Czystej.

Armi i Krajo\vej na czas prowadzenia prac'.'
20. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej kategorii ruchu na poszczególnych ulicach z

zakresu Zadania ?
21. Prosimy o wskazanie gdzie y\ zakresie występuje podbudowa bitumiczna -jest y\skazana do

wykonania yv SST - nie ma jej y\ przedmiarze i na rysunkach konstrukcyjnych.
22. Masy bitumiczne są zaprojcktoyyane y\g starych nic oboyyiązujących już norm. Czy mieszanki

bitumiczne należy zaprojektować i wykonać yv oparciu o WT1 i WT2 2010?
23. Wg planu sytuacyjnego wykonać należy y\ km 0+298.25 na ul. Sw. Jakuba korytko ściekoyye

długości 3.6m. W przedmiarze nie ma pozycji zayyicrającej wymieniony zakres. Prosimy o
wyjaśnienie.

24. Prosimy o poprayyę omyłki pisarskiej dotyczącej numerowania pozycji kosztorysu dla zakresu
w miejscowościach Żerzuszycc i Stary Zamek.

25. Czy materiał kamienny z rozbiórki (krayyężniki kamienne, kostka kamienna) przewidziany jest
do yvbudowania na przcdmiotoy\ej Imvcstycji?

26. W zyyiązku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektoy\ej przez Zamawiającego
yvnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.07.2013r.

Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót dla pozycj i nr 15 przedmiaru dla Zadania obejmującego ulice:
Świdnicką. Rynek. Mickicyyicza, Św. Jakuba. Kościuszki. Starego Dębu. Szkolnej. Pozycja wskazuje
na wykonanie profilowania yvarsty\y z kostki granitoyycj. co jest technologicznie nieuzasadnione

Odpowiedzi na pytania:

ad. l . Zamayviający złożył wniosek o wydanie Pozwolenia Konser\vatorskicgo oraz Pozy\olenie na
proyvadzenia badań archeologicznych.
WAv dokumenty będą y\ posiadaniu Zamawiającego do czasu rozstrzygnięcia postępo\vania..

ad.2. Należy uyvzględnić dodatkoy\ą pozycję kosztorysoyyą wg. kalkulacji yylasnej jako komplet
ad.3. Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia ulic Św. Jakuba i Kościuszki
ad.4. Do wglądu w siedzibie Zamawiającego
ad.5. Istniejąca organizacja aichu. która wykonana jest zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu nie

będzie zmieniana.
ad.6. W całości materiał Zamay\iającego: pochodzący z rozbiórki oraz złożony w ZGKiM Sobótka
ad. 7. Frczoyyina odyyieziona y\ miejsce wskazane przez Zamawiającego - w przedmiarze jest

skalkulowana pozycja od\vozu na zaplecze ZGKiM Sobótka. Pozostałe materiały z
wykopów i rozbiórek (krawężniki betonoyye) należy zutylizować.

ad.8. Roboty będące przedmiotem zamóy\ienia są robotami remontowymi i będą wykonywane na
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zgłoszenie.
ad.9. Szczegółowa Specyfikacja Techniczne jest udostępniona
ad. 10. Nie wymienia się armatury. Należy jedynie uwzględnić jej regulacje.
ad. 1 1 . W przedmiarze jest „m"". - powinno być ..m"
ad. 12. W obu przypadkach należy przyjąć ilości podane w kolumnie nr 4
ad. 13. Dokumentacja projektowa została wykonana dla zakresu obejmującego jezdnie i chodniki.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tylko zakresu opisanego w ogłoszeniu,
tj. jezdni z rolką granitową i krawężnikami, czyli I-szy etap inwestycji

ad. 14. Zakres obejmujący ulice Tartaczną, Czystą. Armii Krajowej oraz Stary Zamek i Żcrzuszyce -
są to roboty odtworzeniom e nawierzchni. Zakresy rzeczowe na załączonych planach
sytuacyjnych. W rejonie ul. Kościuszki, Sw. Jakuba. Świdnickiej. Szkolnej. Mickiewicza i
Starego Dębu roboty będą prowadzone po śladzie istniejącej konstrukcji jezdni, bez prawa
zmiany wymiarów i lokalizacji. Dopuszczalne są jedynie drobne korekty wynikające z
wymiany materiałów na nowy oraz uporządkowania uszkodzeń technicznych i
eksploatacyjnych. Są to ściśle roboty remontowe, nie wymagające dokumentacji projektowej.

ad. 15. Odpowiedź jak w punkcie 13. tj. wykonujemy tylko jezdnie. Chodniki to Il-gi etap.
ad. 16. Rysunki 9,11.12 i 13 dotyczą chodników, które nic będą realizowane. Rysunki 6. l -6.3. zostały

umieszczone na stronie internatowej.
ad. 17. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje

następująca kolejność ich ważności:
1. Specyfikacja Techniczna
2. Dokumentacja Projektowa
3. Inne dokumenty

ad. 18. Należy przyjąć ilości podane w kolumnie nr 4
ad. 19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości całkowitego zamknięcia ulic: Tartacznej. Czystej

i Armii Krajowej,
ad.20. Zamóyyienie obejmuje jedynie odtworzenie istniejącego stanu nayyierzchm. Kategorie

obciążenia ruchem drogowym KR-1 do KR6 uwzględniamy przy budowie bądź przebudowie,
ad.21. Masa mineralno-bitumiczna zaprojektowana jest w Sobótce yv ulicach: Sw. Jakuba.

Kościuszki. Mickicy\icza. Szkolnej. Świdnickiej. Rynek. tj. yyszędzie tam gdzie na całej
szerokości jezdni występuje w podbudowie bruk kamienny,

ad.22. Mieszanki należy wykonać w oparciu o WT1 i WT2 2010
ad.23. Korytko ściekowe w km 0+298,25 nie jest przedmiotem zamówienia- 11-gi etap inwestycji,
ad.24. Jest dwa razy pozycja nr. 3. Powinno być 2 i 3.
ad.25. Do wbudowania wykorzysta się kostkę granitoyyą. Krayyężniki i oporniki granitowe odyviczionc

na bazę ZGKiM Sobótka .
ad.26.Zamay\iający przychyla się do wniosku i przedłuża termin składania ofert do dnia 04.07.2013r.

Pismo nr GNiZP.271.6-1.2013 z dnia 25.06 2013r.
ad.27. Pozycja nr 15 obejmuje profilowanie jezdni u obrębie wykopów podłużnych i poprzecznych

(wykopy pod kanalizację i yyodociąg) sprzętem mechanicznym yyraz uzupełnieniem i
zagęszczeniem kruszywem granitowym.
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