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Zp.271.2.2015

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w post  ę  powaniu  

Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP, BIP i na tablicy 
ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w  Pęczniewie  w  dniu18.02.2015r   na  zadanie  pn:  „  Przebudowa 
polegająca  na modrrnizacji   drogi  gminnej   nr  114459E” (  na odcinku Rudniki-gr.  Gminy  
Pęczniew Rzechta )

W związku z zapytaniami  dotyczacymi wyjaśnień  treści SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 
ustawy z dnia 29 stycznia 2009r.  Prawo zamówień publicznych (  t.j.  Dz.U. 2013R poz.  907 z 
późn.zm. ) udziela następujacych wyjaśnień:

1. Pytanie:W związku z faktem, że w dokumentacji projektowej jest mowa o 5 stapach realizacji, 
prosimy   o   określenie,  czy  etap  5,  wchodzi  w  zakres  realizacji  oraz  co  obejmuje.  Według 
dokumentacji  technicznej-” Przekroje normalne” etap 5  obejmuje wykonanie wyłącznie warstwy 
ścieralnej. Prosimy o doprecyzowanie zakresu oraz ewentualne wskazanie pozycji przedmiarowych 
w których  należy uwzglednić wycenę dla etapu 5. 
Odpowiedź: Do realizacji zadania wchodza 4 etapy.

2. Pytanie: Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej projektowanej drogi a 
jeśli tak, to  prosimy o załączenie  w dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź: Nie posiadamy dokumentacji  geologicznej. Przebudowywana jest nawierzchnia drogi.

3.  Pytanie:  Prosimy  o  wskazanie  odcinków  z  lokalizacją  lamp  oświetleniowych   na  których 
Zamawiający przewidział wymianę opraw oświetleniowych. Prosimy o doprecyzowanie typu opraw 
oświetleniowych.
4. Pytanie: Czy Zamawiający posiada warunki techniczne od gestora sieci oświetleniowej na której 
należy dokonać wymiany opraw.
5.  Pytanie:  Czyją  własnością  stają  się  zdemontowane  oprawy  oświtleniowe  oraz  prosimy  o 
wskazanie miejsca  ewentualnego  zdania starych opraw oświetleniowych.
Odpowiedź na pytania 3,4,5: Lokalizacja i sprawy dotyczące wymiany opraw lamp oświtleniowych 
zostaną uzgodnione  indywidualnie  z wyłononym w przetargu Wykonawcą.

6.  Pytanie:  Czy  Zamawiajacy przewiduje wycinkę  drzew,  usuniecie  karpin oraz  karczowanie 
zarośli.  Z wizji  w  terenie wynika, że zachodzi konieczność wycinki drzew  oraz karczowania 
zarośli.  Prosimy o  ewentualne dodanie w przedmiarach pozycji  związanej  z wycinką drzew i 
karczowaniem zarośli.
Odpowiedź:  Nie przewiduje.

7. Pytanie:  W jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome.
Odpowiedź: W technologii stosowanej przy oznakowaniu dróg publicznych.

8. Pytanie:  Czy Zamawiający jest  w posiadaniu zatwierdzonego projektu docelowej  organizacji 
ruchu.Prosimy o  załączenie w dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź: Tak. Dokumentacja zostanie przekazana wyłonionemu w przetargu wykonawcy.

9. Pytanie: Czy Zamawiajacy jest  w posiadaniu czasowej organizacji ruchu. Prosimy o załączenie 
w dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź: Czasową organizację ruchu wykonuje  wyłonony  w przetargu Wykonawca ( SIWZ pkt 
3.3 )



10. Pytanie: Prosimy  o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej  szczegółu konstrukcji drogi 
gminnej z drogą powiatową.
Odpowiedź: Dokumentacja jest uproszczona  i takiego szczegółu  nie wymaga. Włączenie zostanie 
uzgodnione z  Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

11. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie czy zakres robót drogi gminnej kończy się  na granicy pasa 
drogowego  drogi  powiatowej  czy  zakres  robót  kończy  się  na  krawędzi  nawierzchni   drogi 
powiatowej.  Prosimy  o   załączenie   stosownych   uzgodnień   z  zarządcą  drogi  powiatowej 
dotyczacą  włączenia  drogi gminnej  w drogę powiatową.
Odpowiedź: Zakres robót drogi gminnej kończy się na  krawędzi drogi powiatowej.

12. Pytanie: Czy modernizacja drogi gminnej realizowana jest na terenach chronionych ze względu 
na   środowisko.  Prosimy  o  załączenie   w  dokumentacji  przetargowej  stosownych  decyzji 
środowiskowych.
Odpowiedź: Posiadamy  decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy 
Pęczniew na podstawie uzgodnień z RDOŚ w Łodzi.

13.  Pytanie:  Czy  zamawiający  przewiduje  występowanie  dodatkowego  uzbrojenia  sieci 
podziemnych które nie zostało zinwentaryzowane  na mapach  sytuacyjnych, a mogących stwarzać 
zagrożenie w trakcie  realizacji inwestycji.
Odpowiedź: Nie występuje.

14. Pytanie:Prosimy o doprecyzowanie,  dla jakiej  kategorii  ruchu projektowane jest  wykonanie 
konstrukcji drogi – opis techniczny w pkt.4.1 mówi o kategorii KR1, a dalej w pkt 4.5 o kategorii 
KR2.
Odpowiedź: KR1, KR2

15.  Pytanie:  Prosimy  o  wskazanie   na  planach  sytuacyjnych  punktów  osnowy  geodezyjnej 
podlegających przestawieniu ewentualnie zabezpieczeniu.
Odpowiedź: Kozstorys ofertowy  poz.4

16. Pytanie: Czy Zamawiajacy dysponuje badaniami nośniości  istniejącej nawierzchni.
Odpowiedź: Nie zachodzi potrzeba.

17.  Pytanie:  W  jaki  sposób  Zamawiajacy  przewidział  odwodnienie  zatoki  autobusowej. 
Z dokumentacji projektowej nie wyniki jednoznacznie jak należy  odprowadzić wody opadowe – 
prosimy o  uzupełnienie dokumentacji projektowej  uwzględniające  sposób odprowadzenia wód  z 
zatok  autobusowych.
Odpowiedź: Wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym.

18. Pytanie:  Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie lub podczyszcenie rowów odwadniajacych 
skoro zaprojektowane zostały przepusty pod koroną drogi. Prosimy o dodanie  w przedmiarach 
pozycji z zakresem wykonania  odwodnienia liniowego w postaci rowów przydrożnych.
Odpowiedź:  Wykonać  zgodnie  z  kosztorysem  ofertowym,  poz.  2  roboty  ziemne  oraz  poz.  3 
przepusty.

19.  Pytanie:  Czy Zamawiający  dysponuje  pasem drogowym  o  odpowiedniej  szerokości   dla 
realizacji  przebudowy  drogi  gminnej.  Z  wizji  w  terenie  wynika,  że  istniejąca  szerokość  pasa 
drogowego do budowy jezdni wraz z atoką autobusową może okazać się zbyt wąska. Prosimy o 
załązcenie  w  dokumentacji   projektowej   planów  sytuacyjnych  z  naniesioną  granicą  pasa 
drogowego. 
Odpowiedź:   Tak dysponuje.

20. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o plany sytuacyjne z naniesonym 
uzbrojeniem  terenu w postaci wodociągów, sieci teletechnicznych w celu ustalenia prawidłowej 



ilości  urządzeń  infrastruktury  podziemnej  które  podlegają   regulacji  wysokościwej.  Z  wizji  w 
terenie nie wynika jednoznaczna ilość urządzeń  do regulacji.
Odpowiedź: Nie zachodzi potrzeba.

21. Pytanie:  Prosimy o wskazanie z  pozycji  kosztorysowej  w której  uwzględnono warstwę wg 
rysunku „Przekroje  normalne”  oznaczone cyfrą  2 jako mieszanka mineralno-asfaltowa gr  4  cm 
-etap 1,2,3,4. Prosimy o sołączenie stosownej specyfikacji. Czy wymieniona warstwa  jest warstwą 
wiążącą czy wyrównawczą. Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź: wymieniona warstwa jest warstwą ścieralną KR1 KR2.

22. Pytanie: Czy Zamawiający  pozostawia do dyspozycji Wykonawcy dobór rodzajów mieszanek 
mineralno-asfaltowych ( uziarnienie, rodzaj asfaltu, kategoria ruchu ) na drogi, gdzie Zamawiający 
nie okreslił tego w dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:  Tak.

23.  Pytanie:  Czy   na  przedmiotowym  Zadaniu  Zamawiajacy  przewiduje  odtworzenie/budowę 
wjazdów do posesji.  Jeśli  tak to prosimy o doprecyzowanie zakresu rzeczowo-ilościowego oraz 
dodanie pozycji obejmującej budowę lub przebudowę wjazdów.
Odpowiedź: Nie przewiduje.

24. Pytanie: Prosimy o wskazanie wymagań dot. gwarancji.
Odpowiedź:  Wymagania dotyczace gwarancji  znajduja się  w karcie  gwarancyjnej   stanowiącej 
załącznik do projektu umowy.

25. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie ile warstw nawierzchni bitumicznej  na modernizowanych 
odcinkach  drogi  gminnej  należy  przyjąć  do  wyceny.  W przedmiarach  jest  mowa  wyłącznie  o 
warstwie   ścieralnej,  natomiast  w  dokumentacji  projektowej  mowa  jest  o  dwóch  warstwach 
bitumicznych. W przypadku dwóch warst bitumicznych zwiększy się ilość powierzchni  skropienie 
emulsją  asfaltową. Prosimy o doprecyzowanie zakresu  wykonania  nawierzchni bitumicznej oraz 
skropienia.
Odpowiedź:  Jedna warstwa ścieralna  gr.4  cm.  Skropienie dotyczy podbudowy kamiennej  przed 
ułożeniem  masy asfaltowej  ścieralnej.

26. Pytanie:Prosimy o załaczenie przekroju oraz szczegółu  wykonania  przepustów pod koroną 
drogi.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie  z typowymi projektami przepustów.

27.  Pytanie:  Prosimy  o  poprawienie  w  przedmiarach  powierzchni   wykonania   nawierzchni 
bitumicznych. Występują rozbierzności  pomiędzy planem sytuacyjnym a ilościami podanymi w 
przedmiarach.
Odpowiedź: Proszę utrzymac wartości przyjęte  w kosztorysie ofertowym.

28. Pytanie: Prosimy o zamieszcenie kompletu specyfikacji ( np. brak ST D 04.04.00-Podbudowa z 
kruszyw-wymagania ogólne do której odwołuje się specyfikacja D.04.04.01 oraz D.04.04.02 )
Odpowiedź: Specyfikacja jest kompletna

29. Pytanie:Prosimy o określenie maksymalnego okresu gwarancji dla niniejszego zadania.
Odpowiedź: Zamawiający  nie określa maksymalnego okresu  gwarancji.

30. Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie  miesięczne.
Odpowiedź: Nie dopuszcza  się fakturowania miesięcznego.

31.Pytanie:  Czy Zamawiajacy przewiduje  wykonanie oznakowania  poziomego w postaci linii 
przerywanych   i  krawędziowych,  jeżeli  tak,  prosimy  o  korektę  przedmiaru.  W  dokumentacji 



projektowej mowa jest  tylko o oznakowaniu typu P-16 i P-10.
Odpowiedź: Zamawiający  nie przewiduje.

32. Pytanie:  W związku  z zamieszczeniem  Specyfikacji Technicznej D.03.02.01 „ Kanalizacja 
deszczowa” , w której  mowa jest m.in. o ułożeniu rur kanałowych oraz przykanalikach prosimy o 
przekazanie  ewentualnej  dokumentacji  projektowej  na  wykonanie   robót  wskazanych  w  w.w 
specyfikacji oraz o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:Kanalizacji deszczowej nie przewidujemy.

Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak


