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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
,,Przebudowa ulicy Sezamkowej w Karolinie."

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1986, dalej Pzp) poniżej przedstawiam treść zapytań, jakie
wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.
Zapytanie nr 1

Czego dotyczą pozycje nr 5 i 6 przedmiaru robót? Czy chodzi o wywóz gruntu z wykopów czy
o przywóz "kruszywa naturalnego"?
Odpowiedz nr 1

Pozycje 5 i 6 przedmiaru dotyczą wywozu nadmiaru gruntu wydobytego podczas korytowania
i wykopów związanych z kanalizacją.
Zapytanie nr 2

Czy ilość robót ziemnych w poz nr 7 jest właściwa? Należy wykonać 245 m kanału PEHD300
a w pozycji nr 7 jest wpisane tylko 120 m3 wykopu czyli wychodzi średnia głębokość
kanalizacji ok. 0,Sm. Prosimy o udostępnienie profilu podłużnego kanału deszczowego, rys
zagospodarowania terenu i rys studni w celu wykonania odpowiedniej kalkulacji wartości
robót.
Odpowiedz nr 2

Wyliczenie nadmiarów gruntu do wywiezienia jest właściwe. Zamawiający w dniu dzisiejszym
w zakładce dot. niniejszego postępowania zamieści odpowiednią dokumentację.
Zapytanie nr 3

Czy grunt z wykopu z pozycji nr 7 przedmiaru jest do wywozu czy na odkład? Czy należy
wykonać pełną wymianę gruntu na kanalizacji deszczowej?
Odpowiedz nr 3

Grunt z pozycji 7 należy wywieźć poza teren budowy. Zamawiający wskaże miejsce wywozu.
Oferent powinien uwzględnić, że część wydobytego z wykopów gruntu posłuży do wykonania
obsypek i zasypek.
Zapytanie nr 4
Na stronie nr 1 O projektu drogowego jest napisane: "warstwa odsączająca o grubości 9 cm"

natomiast w przedmiarze robót pozycja nr 16: " warstwa odsączająca ..... gr. 15 cm". Która
grubość jest poprawna?
Odpowiedz nr 4

Grubość warstwy odsączającej wynosi 9cm, co wynika z rysunku nr 7 „Konstrukcja
nawierzchni i podbudowy ul. Sezamkowej".
Zapytanie nr 5

W projekcie jest napisane: "Uznano, że nasypy niekontrolowane (nN) należące do gruntów

nienośnych nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża do robót budowlanych i muszą być
wymienione do głębokości ich występowania, lecz nie głębiej niż do granicy przemarzania, tj
do Hz=l,0m. W szczególności dotyczy to ulicy Sezamkowej, gdzie na odcinku km=0+060 do
km=0+210 zalega warstwa namułu piaszczystego (Nmp) do głębokości do 0,7m poniżej
poziomu terenu" W przedmiarze nie ma takiej pozycji. Czy należy wymienić grunt do
głębokości 1 m wg opisu?

Odpowiedz nr 5
Wymianę gruntu nienośnego należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
Zapytanie nr 6
W projekcie na kanalizację jest napisane: "W zakresie oddziaływania planowanego do realizacji
przedsięwzięcia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził, że północna
część planowanej inwestycji której elementem jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy
Sezamkowej mieści się na terenie złożenia ruralistycznego (wieś historyczna) ujętego w
gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków jako stanowisko archeologiczne. W związku z
powyższym decyzją MWKZ
został określony zakres i rodzaj niezbędnych badań
archeologicznych, których przeprowadzenie warunkuje pozytywną opinię w przedmiocie
sprawy." Czy do wykonawcy należą jakieś obowiązki związane z nadzorem archeologicznym?
Odpowiedz nr 6
Nie. Teren budowy znajduje się poza stanowiskiem archeologicznym. Informacja o stanowisku
jest błędem.
Zapytanie nr 7
Dotyczy pozycji nr 21 przedmiaru: Z jakiego materiału należy wykonać podbudowy z kruszywa
łamanego: kruszywa kamiennego czy betonowego?
Odpowiedz nr 7
betonowego
Podbudowę można wykonać zarówno z kruszywa kamiennego jak
zagęszczonego mechanicznie.
Zapytanie nr 8
W nawiązaniu do przedmiotowego przetargu proszę zamieścić na stronie internetowej komplet
dokumentacji z rzutami, przekrojami, profilami i.t.p. a nie tylko same opisy.
Odpowiedz nr 8
Zamawiający w dniu dzisiejszym w zakładce dot. niniejszego postępowania zamieści
odpowiednią dokumentację.
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