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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o warlo(ci poniZej 5 225 000 euro na robotg budowlan4 pn.:

,rRozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do
ul. Chwarznieriskiej oraz budowa Scieiki rowerowej wzdluiL ulicy Orlowskiej wraz
z budow4 odwodnienia i przebudow4 koliduj4cej infrastruktury"

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, wyja5niam:

Pltanie nr I
dotyczy czgSci A * Przekroje konstrukcyjne oraz opis techniczny braniry drogowej zakLadajE
wykonanie nawierzchni chodnik6w, zjazdow oraz opasek z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego.
Natomiast w wykazach, zal4czonych do projektu, projektant wyodrgbnil nawierzchnie z kostki
betonowej koloru czerwonego @0m2). Prosirny o wskazanie jakie elementylnawierzchnie maj4 zostac
wykonane z kolorowej kostki a jakie z kostki koloru szarego?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy inforrnuje, iz z kostki czerwonej naleiry wykona6 elementy nawierzchni oddzielaj4ce
chodnik od Scie2ki rowerowej, zgodnie z rys. nr 5.1 (przekroje konstrukcyjne), zamieszczonym w PB
branZy drogowej, stanowi4cym czg36 zalycmika nr 6a do SIWZ" Dla pozostalych nawierzchni z kostki
betonowej nale?y zastosowad kostkg w kolorze szarym.

P),tanie nr 2
dotyczy czgi;ci A - Zgodnie z SIWZ oraz dotr1czonym projektem autorstwa biura projektowego
NORD Investment Sp. z o.o. w ramach zadania do wykonania jest Sciezka rowerowa wraz ze

zjazdami, chodnikiern oraz zabrukami z kostki karniennej. Prosimy o wyja5nienie dlaczego
Zamawiaj4cy w Tabeli element6w (zal4cznik nr 9) w pkt. A.IV Roboty drogowe wyodrgbnia
dodatkowo pkt 1. wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej skoro wykonywanie nawierzchni
drogowej nie wchodzi w zakres zam6wienia a nawierzchnie zabruk6w z kostki kamiennej, zjazdow,
$cieZki rowerowej i chodnik6w nale?y uwzglgdnii odpowiednio w pozycjachIY.2,IV.3, fV.4, IV.5. ?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, i2 pkt 1. ,,wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej" w pozycji IV.
,,Roboty drogowe" w czg5ci A tabeli element6w - zaL4cznika nr 9 do SIWZ odnosi sig do elementu
nawierzchni drogi stanowi4cego opaskg, zgodnie z rys. nr 5.1 (przekroje konstrukcyjne),
zamieszczonym w PB bran2y drogowej w zal4czniku nr 6a do SIWZ.

Pytanie nr 3
dotyczy czgSci A * Zgodnie z projektem branZy drogowej nale?y rozebrad murowany garaz
zbloczkow betonowych o powierzchni 28 m2 przy rondzie przy ul. Chwarzniefrskiej. Prosimy
o potwierdz enie, 2e zam6wienie obej rnuj e rozbi6rkg gar aZu.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, iZ przedmiot zam6wienia nie obejrnuje rozbi6rki garah:u. Zgodnie
zinformacjami zamieszczonymi w PB branZy drogowej (opis techniczny str. 4 oraz rys.2.1 - plan
sytuacyjny) w zal1czniku nr 6a do SIWZ, garaLzostal rozebrany przezu|ytkownika w 2015 r.

Pltanie nr 4
dotyczy czgSci A i B - Prosimy o potwierdzenie, 2e warstwg Scieraln4 $ciezek rowerowych naleiry
wykonad z mieszanek mineralno-bitumicznych koloru czarnego.



Odpowied2:
Zamawiaj4cv potwierdza,2e zgodnie z zapisem pkt 3.6 ppkt ln) SIWZ, przedrniot zam6wienia dla
czg6ci A i B obejmuje wykonanie (cieZki rowerowej z SMA w kolorze naturalnym (czarnym).

Pytanie nr 5

dotyczy czg(;ci A - Zgodnie z projektem branzy drogowej (legend4 do planu sytuacyjnego, oraz
wykazu rob6t) do wykonania jest ogrodzenie panelowe na slupkach stalowych dl. 50 mb wrazzbramE
wjazdow1 i/lub projektowana bariera laficuchowa. Oprocz wyszczegolnienia tych element6w nie
wskazano ich lokalizacji oraz nie zaznaczono ich na planie sytuacyjnym. Prosimy o wyja$nienie czy
nale?y wykonywad jakiekolwiek ogrodzenie czy barierg (oprocz barier dla rowerzyst6w) oraz
o wskazanie ich dtugo6ci orazlokalizacji.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, iz dokumentacja projektowa i zapisy zawarte w rozdziale 3 SIWZ,
okreSlaj4ce przedmiot zam6wienia, nie przewiduj4 wykonania ogrodzenia i bariery lafrcuchowej.
Oznaczenie tych element6w zostalo omylkowo wymienione jedynie w legendzie do planu
sy'tuacyjnego i nie odnosi sig do zakresu rob6t objgtych przedmiotem zam6wieniaw czgsci A.

Pltanie nr 6
Prosimy o wyjaSnienie, jaki zakres rob6t ma na my6li Zamawiajqcy formuluj4c wymaganie w SIWZ
pkt. 3.6.1)f) wymiana gruntu w wykopach poza zakresem projektowanych rob6t drogowych oraz do
zaggszczenia gruntu przy uzyskaniu wskaZnika zaggszczenia Is:0,97. Skoro Wykonawca ma wykonai
prace na podstawie dokumentacji projektowej prosimy o wyjaSnienie w jakich miejscach, innych niZ
objgtych dokumentacj4 projektow1 bran?y drogowej, Zamawiajqcy wymaga aby Wykonawca
wymienil grunt.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje, i2 jeheli w ramach realizacji inwestycji zajdzie koniecznoS6 wykonania
wykop6w poza zakresem projektowanych rob6t drogowych, Wykonawca winien zastosowa6 sig do
wymagai opisanych w pkt 3.6 ppkt lf) SIWZ.

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czgSd Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia i nie
modyfikuje jej treSci.
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