
                                                                                                

ZP.341-30/02/2009        Sobótka, dnia 05.10.2009 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH

UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU
dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - 
Etap I (ul. Leśna)”

Działając zgodnie  z  art.  38 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień  publicznych,
Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i  Gminy Sobótka –
przedstawia treść  pytań  jakie wpłynęły do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu
01.10.2009 r. oraz udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Dotyczy kosztorysu ofertowego i Opisu Drogowego. 
W  opisie  drogowym  zostały  wyszczególnione  następujące  pozycje  odbudowy  nawierzchni
bitumicznej:
- Nawierzchnia z BA warstwa ścieralna 0/12,8 mm o gr. 5 cm
- skropienie międzywarstwowe w ilości do 0,5 kg/m2
- odbudowa warstwy wiąŜącej w miejscu braków z BA 0/20 mm o gr.8 cm,
- skropienie międzywarstwowe w ilości do 0,5-0,8 kg/m2 w miejscu ubytków,
- odbudowa podbudowy pomocniczej z kruszywa zagęszczonego mechanicznie frakcji 0/63 mm i
zmiennej grubości 3 -15 cm.
natomiast w kosztorysie w poz. 11 została uwzględniona tylko poz. 
- UłoŜenie nawierzchni z BA o gr 5 cm wraz ze skropieniem istniejącej nawierzchni.
Czy pozycje dotyczące:
- odbudowy warstwy wiąŜącej w miejscu braków z BA 0/20 mm o gr 8 cm,
- skropienie międzywarstwowe w ilości do 0,5 -0,8 kg/m2 w miejsce ubytków,
- odbudowa podbudowy pomocniczej z kruszywa zagęszczanego mechanicznie frakcji 0/63 mm i
zmiennej grubości 3-15 cm
mają zostać wycenione? JeŜeli tak, to pod którą pozycją w kosztorysie?
Prosimy o podanie obmiaru dla poszczególnych warstw oraz o dokonanie stosownych zmian w
kosztorysie.

Odpowiedz:
Obmiar odbudowy  podbudowy pomocniczej  z kruszywa zagęszczanego mechanicznie podany
jest  w pozycji  9,  a  ilość  masy jaką  naleŜy wbudować  podana  jest  w pozycji  10  kosztorysu
ofertowego. 

Pytanie nr 2:
Dotyczy Specyfikacji Technicznej. 
Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego Specyfikacji Technicznej.

Odpowiedz:
Zamawiający zamieszcza Specyfikację Techniczną dla zadania na swojej stronie internetowej.
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Pytanie nr 3:
Dotyczy rodzaju asfaltu
Z uwagi na brak wskazania w dokumentacji prosimy o określenie czy na warstwę ścieralna naleŜy
zastosować asfalt zwykły czy teŜ polimeroasfalt?

Odpowiedz:
Na warstwę ścierna naleŜy zastosować asfalt zwykły.

Pytanie nr 4:
Dotyczy rodzaju asfaltu
Z uwagi na brak wskazania w dokumentacji prosimy o określenie czy na warstwę wiąŜącą naleŜy
zastosować asfalt zwykły czy teŜ polimeroasfalt?

Odpowiedz:
Na warstwę wiąŜącą naleŜy zastosować asfalt zwykły.

BURMISTRZ
/-/ Zenon Gali

Pismo sporządziła: Ewa Pigóra


