Budziszewice, dn. 30.08.2011r.
WYJAŚNIENIA nr 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na Budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości
Budziszewice – Etap I
Pytania z dnia 23.08.2011r.
1. Proszę o jednoznaczną odpowiedź-czy wykonawca jest zobligowany zamieścić do oferty stosowne
dokumenty zawierające dane techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i
urządzeń jeżeli nie proponuje wykonania zadania na materiałach równoważnych tylko na takich,
które są złożone w projekcie. Czy złożenie dokumentów jakościowych materiałów jest obowiązkowe?
2. Zwracam się z prośbą o podanie Kategorii Ruchu drogi, którą należy odtworzyć na całej
powierzchni – pkt5 Przedmiaru KOLEKTORY SANITARNE-ROBOTY DROGOWE-NAKŁADKA NA CAŁEJ
SZEROKOŚCI JEZDNI oraz kategorii dróg podlegających naprawie po budowie kanalizacji pkt4
przedmiaru KOLEKTORY SANITARNE-ROBOTY DROGOWE - NAPRAWA.
3. W pkt 5 przedmiaru KOLEKTRORY SANITARNE-ROBOTY DROGOWE-NAKŁADKA NA CAŁEJ
SZEROKOŚCI JEZDNI, w punktach:
•

80-transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km – niesortowanego wg kalkulacji
indywidualnej w ilości 1048 Ton
• 81- transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km – sortowanego wg kalkulacji
indywidualnej w ilości 1864 Ton
można wywnioskować i domniemać iż należy dostarczyć kruszywo na podbudowę pod nową
nawierzchnię która jest do zrobienia na całej szerokości jezdni.
W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie – czy należy rozumieć że jest do wymiany
cała podbudowa z kruszywa drogowego pod nową nawierzchnię, a jeżeli tak proszę o
zamieszczenie projektu drogowego z odpowiednimi przekrojami i profilem oraz odpowiednie
uwzględnienie robót nie ujętych w kosztorysie takich jak np. zerwanie i wywiezienie starej
podbudowy. Dodatkowo informuję że wg projektu kanalizacja przebiega w chodnikach więc
nie zrozumiałe są dla nas te punkty przedmiaru.
4. W pkt 80 i 81 przedmiaru już wyżej wymienionych jest transport kruszywa a dlaczego nie ma pkt
dotyczącego jego wbudowania.?
5. W przypadku gdy nie będzie konieczności wymiany podbudowy a jedynie położenie nowej nakładki
asfaltowej nawiązując się do istniejących wjazdów i krawężników czy nie będzie konieczności
frezowania istniejącego podłoża asfaltowego a jeżeli tak to w jakiej ilości?
6.W przedmiarach nie ujęte są roboty odtworzeniowe krawężników drogowych czy oznacza to że nie
zachodzi taka potrzeba skoro roboty będą prowadzone w dużej ilości w chodnikach.?
7.Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z odpowiednimi służbami drogowymi tj.: Zarządem Dróg
Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim oraz Wojewódzkim Zarządem Dróg Publicznych w Łodzi.
8.W przedmiarze w pkt 73 i 74 podana jest informacja o rozebraniu i montażu kostki brukowej w
wysokości 16 cm. Czy nie powinna to być wysokość 6cm?

Pytania z dnia 23.08.2011r.
1. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób mają być odtworzone chodniki, które obecnie wykonane są z
płyt chodnikowych betonowych 50x50 w ciągach gdzie będzie wykonywana kanalizacja oraz czy
krawężniki wraz z obrzeżami będą również ewentualnie odtwarzane z nowego materiału.
Pytanie to nawiązuje do pkt kosztorysowych o nr 74, 139 oraz 194 gdzie mowa jest o kostce z
odzysku w 60%.
2. Proszę o podanie cen dla zajęcia pasa drogowego dróg gminnych.
Pytania z dnia 25.08.2011r.
1. W pompowni P1 i P7, w projekcie jest wymieniona pompa CP3068.180 HT/255, która posiada
w rzeczywistości zgodnie z opinią producenta silnik 1,7kW i wolny przelot 37mm.
Informujemy że pompy o symbolach podanych w projekcie dla P1 i P7 są zbyt małe dla takich
pompowni. Z drugiej strony w projekcie widnieje informacja o przelocie jednak 80mm i
silniku 2,4kW.
Prosimy o wyjaśnienie który zapis jest prawidłowy i jaki wolny przelot oraz moc powinny
mieć pompy w pompowniach P1 i P7?
W przypadku tych pompowni, zgodnie z opinią producenta, zalecalibyśmy zastosowanie
pomp serii N z wirnikiem pół otwartym o podwyższonej odporności na zatykanie i mocy
2,4kW.
2. Kanalizacja w dużej mierze przebiega w chodnikach blisko istniejących krawężników
drogowych, które w trakcie realizacji prac będą musiały być zdemontowane. Dotyczy to
chodników wzdłuż drogi powiatowej oraz wojewódzkiej. Ponieważ brak jest w przedmiarze w
pkt dotyczących Robót Drogowych Naprawczych – pkt 4 jakiejkolwiek informacji dotyczącej
krawężników, prosimy o wyjaśnienie jaka ilość krawężników będzie wymagała demontażu
oraz czy odtworzenie ich będzie następowało z materiału z odzysku czy całkowicie nowego?

ODPOWIEDZI na powyższe pytania:
I.

Odpowiedź na zapytania z dn. 25.08.11 r.

-Ad. 1
Zgodnie z doborem informujemy, iż należy przewidzieć w przepompowni P-1 i P-7 pompy z
silnikiem o mocy 2,4 kW z wolnym przelotem Ø 80 mm.
-Ad. 2
Zaktualizowano przedmiar na roboty drogowe przewidziane w ramach budowy

kolektorów

sanitarnych i tłocznych. Zaktualizowany przedmiar zamieszczono w drodze zmiany treści SIWZ w
dniu dzisiejszym, tj.30.08.2011r. /patrz strona http://bip.budziszewice.net
zamówienia publiczne

aktualne

w załącznikach pod ogłoszeniem na

w zakładce

Budowę kanalizacji

sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I .
Ponadto ilości naprawy robót drogowych zestawiono w tabelach zbiorczych - Zestawienie robót
ziemnych kolektorów sanitarnych i tłocznych w rozbiciu na poszczególne rurociągi.

II. Odpowiedź na zapytania z dn. 23.08.11 r.
-Ad.1
Patrz jak I. Ad. 2
-Ad2. Pytanie o ceny za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych nie dotyczy treści SIWZ, tak więc
pozostaje bez odpowiedzi w drodze niniejszych wyjaśnień. Informacji w tym względzie można
uzyskać u pracownika merytorycznego UG pod nr telefonu (44) 710-23-89 wew.22

III.

Odpowiedź na zapytania z dn. 23.08.11 r.
-Ad.1

Zgodnie ze SIWZ , cyt. „W przypadku oferowania materiałów i urządzeń równoważnych Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne dokumenty zawierające dane techniczne i parametry
proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń; zgodnie bowiem z art.30ust.5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają
wymagania określone przez zamawiającego.
Nie dołączenie dokumentów oznaczać będzie, iż wykonawca nie oferuje urządzeń lub materiałów
równoważnych.” Wykonawca jest zobowiązany załączyć stosowne dokumenty zawierające dane

techniczne i parametry proponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.
-Ad. 2
Roboty odtworzeniowe na całej powierzchni dotyczą drogi wojewódzkiej i powiatowej. Patrz jak
w I. Ad. 2

-Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5, Ad. 6, Ad. 8
patrz jak w I. Ad. 2
-Ad. 7.
Zamieszczono w dniu 26.08.2011r.na stronie http://bip.budziszewice.net

w zakładce

zamówienia publiczne aktualne pod ogłoszeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami
bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I

w załącznikach Projektu

budowlanego.

Wójt Gminy
Marian Holak

