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Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne

Dotyczy postępowania ogłoszonego w Biu]etynie zamówień pub[icznych
nr 562434-N-2019 z dnia 18.06.2019 o nazwie:

ROLbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodbe powlatowej nr 2936G
w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411.

Zamawiający na podstawie art. 38 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekstjednolity: Dz. U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.) infomuje, że w dniu 24.06.2019r

Zamawiający otrzymał pytaniach dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie

z w/w ustawą Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 01-07-2019 r zestaw 2. Podane parametry osadnika

lamelowego nie są wystarczające do jego wyceny. Prosimy o uzupełnienie danych o przepustowość,
klasę obciążenia.

Odpowiedz nr 1
Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton)
Przepływy nominalny od 10 do 50 l/s

Pytanie nr 2
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 01-07-2019 r. zestaw 2. Prosimy o potwierdzenie,

że zastosowana ścianka szczelna jest ścianką tymczasową. Na rysunku projektu architektoniczno-

budowlanego jest wyraźna infomacja o ściance traconej.

Odpowiedz nr 2
Będzie tracona w przypadku zastosowania tworzywa. W przypadku ścianek stalowych możliwej jestjej
odzyskanie.

Pytanie nr 3
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr s z dnia 01-07-2019 r. zestaw 2. Prosimy o wskazanie miejsca

dokumentacj i projektowej, gdzie zamieszczono rysunki przekrojów drogowych.

Odpowiedz nr 3
Na większości przebiegu przebudowy należy zrealizować zgodnie z przekrojem poprzecznym

zamieszczonym na rysunku ogólnym, na odcinkach przejściowych należy odtworzyć geometrię
istniejącej drogi. Szerokośćjezdni 2x3,5 m w spadku daszkowym 2% pobocza o szerokości 1,0 m.

Pytanie nr 4
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 01 -07-2019 r. zestaw 2. Prosimy o udostępnienie projektu

wykonawczego, o

którym

mowa w odpowiedzi

na pytanie.

Bez niego nie ma możliwości

zweryfikowania załączonego do SIWZ przedmiaru robót, a więc przygotowania rzetelnej wyceny robót.

Odpowiedz nr 4
Załączono w „ Pytaniach i odpowiedziach 4" w dniu 02.07.2019r

Pytanie nr 5
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 45 z dnia 01-07-2019 r. zestaw 2, prosimy o

udostepnienie kosztorysu ofertowego, który będzie zawierał wszystkie roboty objęte zamówieniem w
ilościach wynikających z dokumentacji projektowej. Pozwoli to na sporządzenie przez oferentów

porównywalnych ofert

Odpowiedz nr 5
Udostępniony kosztorys posiada wszystkie pozycję przewidziane do realizacji w dokumentacji i
przewidziane przez projektanta na etapie projektowania zgodnie z jego doświadczeniem i wiedzą.

Pytanie nr 6
Prosimy o udostępnienie przedmiarów do projektu. W udostępnionych materiałach ich brakuj

Odpowiedz nr 6
Wszystkie ilości przedmiotowe zawaiio w kosztorysie ofeiiowym

Otrzymują:
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