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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na: „Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Szumana w 
Swarzędzu wraz z podłączeniem ul. Śniadeckich i Tortunia do kolektora deszczowego”

Do  siedziby  Zamawiającego  wpłynęły  zapytania  dotyczące  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: 
Roboty  odtworzeniowe  w  ul.  Śniadeckich  tj.  Podbudowa,  warstwy  asfaltowe  na
włączeniu  kanalizacji  deszczowej  Dn  500  do  komory  w  ul.  Szumana.    Na  wizji  w  terenie
ustalono,  iż  dla  wykonanie  robót  kanalizacyjnych  niezbędne  jest  wykonanie  rozbiórki
drogi  asfaltowej  na  długości  ok.  6  mb.  Czy  w  rejonie    istniejącej  komory  rewizyjnej  w  ul.
Szumana   -D11    należy   przewidzieć   wykonanie   w.   ścieralnej   na   całej   szerokości
wyremontowanej   drogi.    Czy   w  ofercie    należy   przyjąć    tylko   odtworzenie    po   trasie
wykonanego włączenia kd 500?

Odpowiedź nr 1:
Po trasie  kanału deszczowego Dn 500 (wykopu)  od studni  D10 do istniejącej  komory D11 należy 
odtworzyć całą konstrukcję nawierzchni. Istniejącą nawierzchnię asfaltową w ul. Śniadeckich – warstwę 
ścieralną przyjąć na całości szerokości ul. Śniadeckich.

Pytanie nr 2: 
Roboty  odtworzeniowe  w  ul.  Szumana  tj.  podbudowa,  warstwy   asfaltowe  na  włączeniu
kanalizacji  deszczowej  Dn  500  do  ist.  komory  D  21.  Na  wizji  lokalnej  w  terenie  ustalono,  iż
dla  wykonania  robót  kanalizacyjnych  na  odcinku  od  studni  D9-  D21   niezbędne  jest
wykonanie  rozbiórki  drogi  asfaltowej  na  długości  ok.  6m.  Czy  w  rejonie  istniejącej  komory
rewizyjnej  w  ul.  Szumana  -D21    należy  przewidzieć  wykonanie  w.  ścieralnej  na  całej
szerokości  wyremontowanej  drogi.  Czy  w  ofercie  należy  przyjąć  tylko  odtworzenie  po
trasie wykonanego włączenia kd 500?

Odpowiedź nr 2:
Po  trasie  kanału  deszczowego  Dn 500  (wykopu)  od  studni  D9  do  istniejącej  komory  D21  należy 
odtworzyć  całą konstrukcję nawierzchni.  Warstwę ścieralną przyjąć od osi  drogi  do krawężnika na 
długości ok. 6,0m. 

Pytanie nr 3: 
Na  wizji  lokalnej  w  ul.  Szumana  stwierdzono,  iż  ze  względu  na  bardzo  zły  stan  nawierzchni
na  odcinku  od  studni  D5-D8  tj.  ok.  1OOmb  ze  względów  technologicznych  (  rozbiórka
krawężnika,  wpuszczanie  i  wyciąganie  szalunków,  zagęszczenie  wykopów,  ruch  sprzętu
budowlanego)    nie   ma   możliwości  wykonania   robót  kanalizacyjnych   bez  naruszenia
nawierzchni  jezdni.  Prosimy  o  określenie  zakresu  robot  drogowych  na  ww.  odcinku,  które
najeży przewidzieć w ofercie.

Odpowiedź nr 3:
Na odcinku od D5 do D8 długości ok. 100M należy przewidzieć rozbiórkę nawierzchni maksymalnej 
szerokości 1.0m wraz z jej pełnym odtworzeniem.

Podbudowa B10 grubości 20cm, warstwa wiążąca 7cm i ścieralna 4cm.

Zamawiający zobowiązuje wszystkich Wykonawców do uwzględnienia wszystkich powyższych  odpowiedzi 
w składanych ofertach.

..........................................
(podpis Kierownika Jednostki)
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