ZP.271.1.5.2020.KM

Kędzierzyn-Koźle, dnia 03.02.2020r.
WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa
kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku przy ul.
Modrzejewskiej 4 w Kędzierzynie-Koźlu.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.- dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytania
dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.01.2020r., w poniżej określonym zakresie:
Pytanie 1:
1. Na odc. Sd3-Sd11 prace będą prowadzone blisko krawędzi jezdni lub w krawędzi jezdni w związku z
czym:
- czy Wykonawca ma przyjąć w kalkulacji rozbiórkę i ponowny montaż występujących tam krawężników?
- czy Wykonawca ma przyjąć w kalkulacji rozbiórkę i ponowny montaż występujących tam ścieków z kostki
betonowej?
- czy Wykonawca ma przyjąć w kalkulacji zabezpieczenie lub ewentualną naprawę uszkodoznych ogrodzeń
w trakcie robót?
Odpowiedź 1:
W zakresie niezbędnym do prowadzenia robót budowlanych jeżeli występuje taka konieczność
należy przewidzieć rozbiórkę oraz ponowny montaż znajdującej się tam infrastruktury.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za teren przyległy do placu budowy, który został
naruszony wskutek prowadzonych robót. W związku z powyższym zabezpieczenie czy naprawa
uszkodzeń powstałych wskutek prowadzonych prac leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę trasy kanalizacji deszczowej na odc. Sd3-Sd11 przesuwając ją na drugą
stronę jezdni co zdecydowanie zmniejszy koszy inwestycji ze względu na zmniejszenie ilości kolizji?
Odpowiedź 2:
Trasa kanalizacji deszczowej została uzgodniona z zainteresowanymi stronami, w związku z tym
Zamawiający nie dopuszcza do jej zmiany.
Pytanie 3:
Zgodnie z decyzją, drogę ul. Modrzejewskiej należy odbudować warstwą ścieralną w części na całej szerokości a
w części połówkowo. W związku z czym czy Wykonawca ma sfrezować pozostałą nienaruszoną po robotach
warstwę ścieralną tak aby nawiązać się z niweletą do stanu istniejącego i nie przekładać wszystkich ścieków z
kostki brukowej, które znajdują się na trasie prowadzonych robót?
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Odpowiedź 3:
Odtworzenie drogi ul. Modrzejewskiej należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez
Wydział Zarządzania Drogami pismo znak: ZD.7012.6.2019.KM z dnia 11.03.2019r.
Pytanie 4:
Jakie aktualnie występują warstwy konstrukcyjne dróg wzdłuż których prowadzone będą prace?
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie posiada informacji jakie aktualnie występują warstwy konstrukcyjne ww. dróg.
Odtworzenie dróg należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez odpowiedniego zarządcę
drogi.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi,
jako stanowiące integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało
przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie
internetowej.
Daniel Bul
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
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