Drzycim, dnia 29.04.2021r.
GMINA DRZYCIM
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

RIRG.271.3.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi
030547C od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40
położonych w miejscowości Drzycim”
Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania z dnia 28 kwietnia 2021 roku:
Treść zapytania 1: Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej
ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.
Treść zapytania 2: Prosimy o dołączenie SST oraz rysunków konstrukcyjnych przepustów.
Odpowiedź Zamawiającego: Remont mostków - przepustów wiązać się ma jedynie z oczyszczeniem
istniejącej nawierzchni i potrójnym powierzchniowym utrwaleniem oraz demontażem barier i montażem
nowych.
Treść zapytania 3: Prosimy o podanie wymagań dot. poręczy (poz. 33 i 71 przedmiaru robót) wraz z podaniem mb.
Odpowiedź Zamawiającego: Wymagania dotyczące barier:
- balustrady stalowe wysokości 1,10m
- stal S235J2 użyta do wytworzenia balustrady w postaci płaskowników, kształtowników zimnogiętych i
kształtowników walcowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie powłokowe farbą epoksydowo - poliuretanową z
podkładem wysokocynkowym; grubość powłok w stanie suchym min. 280μm
Dla pozycji 33 należy przyjąć 18mb, dla poz. 71 - 12mb
Treść zapytania 4: Prosimy o informację czyją własność stanowi materiał pozyskany z rozbiórki. Jeżeli
Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź Zamawiającego: Materiał pozyskany z rozbiórki będzie stanowił własność Wykonawcy.
Treść zapytania 5: Prosimy o wskazanie miejsca odwozu nadmiaru gruntu.
Odpowiedź Zamawiającego: Miejsce odwozu nadmiaru gruntu będzie wskazane przez Zamawiającego na
etapie realizacji umowy i będzie znajdowało się, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, do 1 kilometra
od miejsca realizacji zadania.
Treść zapytania 6: Na planie sytuacyjnym zaznaczono rury dwudzielne A110PS w 6. miejscach o łącznej długości
30mb. W przedmiarze robót wpisano łącznie 25m. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź Zamawiającego: Do wyceny należy przyjąć 30mb rur dwudzielnych typu A110PS.
Treść zapytania 7: Prosimy o informację czy należy ustawić oporniki betonowe 12x25 (przedmiar robót) czy 15x22
(przekrój konstrukcyjny).
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że należy zastosować opornik betonowy o wym.
12x25cm.
Treść zapytania 8: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach regulacji urządzeń obcych należy wykonać tylko regulację
wysokościową (bez wymiany materiału na nowy).
Odpowiedź Zamawiającego: Regulacja wysokościowa urządzeń obcych polegać ma jedynie na ich regulacji
wysokościowej, bez wymiany urządzeń na nowe.
Treść zapytania 9: Prosimy o dołączenie SST dot. poręczy (poz. 33 i 71 przedmiaru robót) oraz o dołączenie
rysunków konstrukcyjnych.
Odpowiedź Zamawiającego: SST dot. poręczy - w załączeniu.
Odnośnie rysunków konstrukcyjnych poręczy, należy wykonać je zgodnie z zapisami Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 ze zm.) rozdział 9.
Treść zapytania 10: Prosimy o podanie mb krawężnika do ponownego wbudowania oraz o wskazanie miejsca
ustawienia.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że krawężniki z poz. 35 należy jedynie przewidzieć do
demontażu i wywieźć z terenu rozbiórki. Krawężniki z rozbiórki nie podlegają ponownemu wbudowaniu.
Treść zapytania 11: Prosimy o dopisanie poz. dot. ponownego wbudowania krawężnika 15x22.
Odpowiedź Zamawiającego: Krawężniki z rozbiórki nie podlegają ponownemu wbudowaniu.

Treść zapytania 12: Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał zapisów SST D-M-00.00.00.
Wymagania ogólne, pkt. 7.4. Wagi i zasady ważenia.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał zapisów SST D-M-00.00.00.
Treść zapytania 13: Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał zastabilizowania punktów w sposób
trwały (SST D-01.01.01a).
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał zastabilizowania punktów w sposób trwały (SST D01.01.01a).
Treść zapytania 14: Prosimy o dołączenie SST dot. rozbiórek.
Odpowiedź Zamawiającego: SST dot. rozbiórek w załączeniu.

Informuję, że powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią SIWZ. Oferty należy
przygotować z uwzględnieniem ww. wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania.
Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald

