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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot.  zamówienia publicznego na: „Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji 
sanitarnej w ul. Kórnickiej (DW 433) w Zalasewie i ul. Tuleckiej (DW 433) w 

Garbach, gm. Swarzędz”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
W  załączonej  SST  znajdują  się  sprzeczności  w  opisie  mieszanki  mineralno  asfaltowej.  
Specyfikacja  opisuje  materiał  do  wykonania  odtworzenia  nawierzchni  naprzemiennie  jako  
betóoasfaltowy [AC) i mieszankę grysowo-mastyksową (SMA). W związku ze znaczną różnicą  
cen w/w mieszanek a zryczałtowanym charakterem zapłaty, proszę o wyjaśnienie sprzeczności  
oraz  zamieszczenie  poprawnej  specyfikacji.  Przekroje  konstrukcyjne  oraz  przedmiar  robót  
opisują mieszankę jako beton asfaltowy (AC)?
Odpowiedź nr 1 
Podtrzymujemy swoją odpowiedź z dnia 27.03.2013 r. mieszanka, jaką
należy przyjąć na warstwę ścieralną to AC 11S 50/70. 

Pytanie nr 2
Opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót nie przewidują dodnanta krawędzi jezdni  
oraz  rozbiórki  nawierzchni  związanej  ze  stopniowaniem szerokości  poszczególnych  warstw,  
przedstawionym na przekrojach konstrukcyjnych. Z uwagi na krótki termin realizacji, proszę o  
potwierdzenie, że w/w zakres nie leży po stronie wykonawcy odtworzenia nawierzchni.
Odpowiedź nr 2
Docinanie  krawędzi  jezdni  związane  z  robotami  kanalizacyjnymi  wykonane  jest    przez 
wykonawcę  robót  instalacyjnych.  Rozbiórkę  nawierzchni  związaną  ze  stopniowaniem 
szerokości  poszczególnych  warstwa  (frezowanie),  przedstawioną  na  przekrojach 
konstrukcyjnych  należy  uwzględnić  w kosztach  pozycji  dotyczącej  ułożenia  poszczególnych 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Roboty nie będą rozliczane powykonawczo, wobec powyższego cena ofertowa winna zostać 
określona  na  podstawie  dokumentacji  technicznej.  Kosztorys  w  tym  przypadku  pełni  rolę 
pomocniczą.

Pytanie nr 3
W  opisie  technicznym  znajduje  się  zapis:  „Należy  także  wymienić  wszystkie 
uszkodzone  podczas  prowadzonych  robót  krawężniki  betonowe  oraz  obrzeża. 
Krawężniki  i  obrzeża  należy  układać  na warstwie podsypki  cementowo-piaskowej i 
ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15". W przedmiarze robót nie ujęto robót 
związanych z powyższym opisem dlatego proszę o potwierdzenie, że w/w zakres nie leży po 
stronie wykonawcy odtworzenia nawierzchni.
Odpowiedź nr 3
Roboty  odtworzeniowe  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  nie  uszkodzić  krawężników  i 
obrzeży betonowych. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany je wymienić i 
ułożyć na 5 cm warstwie podsypki i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.
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Roboty nie będą rozliczane powykonawczo, wobec powyższego cena ofertowa 
winna zostać określona na podstawie dokumentacji technicznej. Kosztorys w 
tym przypadku pełni rolę pomocniczą.

Pytanie nr 4
Proszę o potwierdzenie, że wykonawca robót Instalacyjnych dokonał właściwego zagęszczenia  
zasypki  piaskowej  oraz  warstw  konstrukcyjnych  nie  leżących  po  stronie  wykonawcy  
odtworzenia nawierzchni.
Odpowiedź nr 4
Wykonawca zobowiązany jest do zagęszczenia podłoża pod odtwarzanymi nawierzchniami do 
wskaźnika zagęszczenia > 1,0.

Pytanie nr 5
Proszę  o  potwierdzenie  terminu  realizacji  robót  na  30.04.2013  r.
08.04.2013 – otwarcie ofert
08.04.2013 – wybór najkorzystniejszej oferty (zakładając, ze Wykonawca zostanie wybrany  
tego samego dnia)
15.04.2013 – zawarcie umowy zgodnie z art 91 ust 1 Prawo zamówień publicznych
22.04.2013 – przekazanie placu budowy zgodnie z & 3 pkt 4 wzoru umowy
Na wykonanie robót pozostaje zaledwie 1 tydzień.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający potwierdza,że termin realizacji robót to dzień 30.04.2013 r. a termin złożenia i 
otwarcia ofert to 08.04.2013 r.
Pozostałe wskazane przez Pytającego terminy nie są w tej chwili możliwe do  określenia.

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