Nr sprawy 271.2.2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 04.02.2016 r.
dot. przetargu pn. „Budowa zachodniego odcinka drogi
ulicy Sztormowej w Jastarni”

Pyt. 1.: Niniejszym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie: www.bip.jastarnia.pl
Formularza ofertowego z załącznikami w wersji edytowalnej.
Odp. 1.: Zamawiający udostępnia Formularz ofertowy z załącznikami w wersji edytowalnej.
Dokument stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
Pyt. 2.: Proszę o udostępnienie w całości rysunku sytuacyjnego przedmiotu zamówienia, gdyż
rysunki znajdujące się w projekcie budowlanym są niepełne (obcięte).
Odp. 2.: Wszystkie niepełne (obcięte) rysunki, znajdujące się w projekcie budowlanym, zostały
uzupełnione w pełnym formacie wraz z „Informacją związaną z treścią SIWZ z dnia
02.02.2016 r.”. Rysunki te znajdują się w pliku „Załącznik nr 3 - projekt budowlany uzupełnienie z 02.02.2016 r..zip”
Pyt. 3.: W związku z prowadzeniem postepowania przetargowego pn. „Budowa zachodniego
odcinka drogi ulicy Sztormowej w Jastarni”, wnosimy o uzupełnienie SIWZ o wzór dokument
„Karty gwarancyjnej” dla powyższego postępowania.
Odp. 3.: Zamawiający nie przewiduje stosowania dokumentu „Karta gwarancyjna” dla
niniejszego postępowania.
Pyt. 4.: Punkt 3.9 „Docelowa organizacja ruchu” projektu budowlanego mówi o dostosowaniu
oznakowania pionowego do projektowanego układu drogowego. W związku z powyższym
proszę o uzupełnienie przedmiaru o likwidację znaku D-1.
Odp. 4.: Zakres zamówienia obejmuje wyłącznie czynności zgodne z Projektem budowlanym.
Zgodnie z pkt 3.9 „Docelowa organizacja ruchu” likwidacja znaku D-1 leży poza zakresem
opracowania (Projektu budowlanego). W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie
uzupełniał przedmiaru o wskazany przez Wykonawcę zakres.
Pyt. 5.: Czy Wykonawca w kosztorysie ofertowym powinien uwzględnić koszt wywozu i
utylizacji materiałów z rozbiórki (płyt betonowych, kostki betonowej)? Jeżeli tak, proszę o
dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze.
Odp. 5.: Rozebraną kostkę betonową należy ułożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu.
Płyty betonowe składowane będą w odległości do 500 m od placu budowy z przeznaczeniem do
dalszego wykorzystania. Nie należy zatem uwzględniać kosztu utylizacji tych materiałów.
Pyt. 6.: W Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ w punkcie 3.2.3 jest ujęte wykonanie
nawierzchni placu manewrowego z płyt MEBA o powierzchni 120 m2. Czy należy to
skalkulować, a jeżeli tak, to w oparciu o jakie wartości przedmiarowe (korytowanie, wywóz
urobku, układanie nawierzchni)?
Odp. 6.: Wykonanie nawierzchni placu manewrowego z płyt MEBA o powierzchni 120 m2 ujęte
zostało w przedmiarze branży sanitarnej w poz. 44-46.
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