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Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.
Rattanowej i ul. Koszykowej w m. Okuniew”w ramach zadania inwestycyjnego:
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska,
Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów,
Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie”.
Wypełniając dyspozycję art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela
odpowiedzi na zadane pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 27 czerwca br.
Pytanie
W załączonym przedmiarze robót w pozycji nr 22 wskazana jest warstwa górna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 20 cm — tłuczeń, natomiast w „warunkach technicznych odtworzenia nawierzchni w pasie
dróg gminnych na terenie Gminy Halinów” jest następujący zapis:
„l. warstwa dolna z przekruszu betonowego frakcji 31 ,5-63 mm - grubości warstwy po zagęszczeniu
mechanicznym 20 cm;
2. warstwa górna z przekruszu betonowego frakcji 0-31 ,5 mm, ułożona na szerokości wykopu o
łukowym przekroju poprzecznym oraz o rzędnej niwelety równej niwelecie drogi, jaka była przed
przystąpieniem do robót - grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10 cm;;”
Prosimy o sprecyzowanie jaka powinna być łączna grubość warstwy kruszywa, z jakiego materiału
(tłuczeń kamienny czy przekrusz betonowy) i jakiej frakcji.
Prosimy również o potwierdzenie czy powierzchnia odtworzenia wskazana w przedmiarze, tj. 791,5 m2,
jest prawidłowa. Wskazujemy, że odtworzenie nawierzchni, po linii kanału na szerokości jedynie 1 m,
jak uwzględniono w przedmiarze robót, naszym zdaniem nie jest wystarczająca. Z doświadczenia
wiemy, że szerokość jaką będzie trzeba odtworzyć wyniesie ok. 2 m
W przedmiarze nie uwzględniono odwodnienia wykopów. Zgodnie z dokumentacją projektową roboty
odwodnieniowe będą niezbędne do prawidłowego wykonania prac.
Odpowiedź
Zgodnie z zapisem SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) Przedmiar robót stanowi
jedynie element pomocniczy do określenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien we własnym
zakresie przygotować kosztorys w oparciu o załączoną dokumentację techniczną na podstawie projektu
z częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu oraz po zapoznaniu się z terenem robót.
Ponadto integralną częścią SIWZ jest załącznik nr 11- „Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni
w pasie dróg gminnych na terenie Gminy Halinów”. Wskazany dokument w sposób wiążący określa
zasady przywrócenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego po robotach ziemnych.
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