iatowy Zarząd Dróg

Po

w Gar\ryolinie
ul. Przemysłowa

Ą

-410 Wola Rębkowska,
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wo.ż42.t3.2015

Dotyczy ogłoszenia o pr
przebudorva chodnika w c
Wola Rębkowska - Miętne
Ogłoszenie o przetargu

-

lv Biuletynie Zaniówień Pu
- numer

ogłoszenia 94917,

W zwią

Istotnych Warunk
Nr 1319W Wola

nleogranlczonego 1]a;
drogi powiatowej Nr 1319W
,ary Puztiów w km 6+294 + 9+800 str. P
zamieszczone
znych
|5 z dniaż6.06,ż0l5r.

zę złożęniemprZęZ wykonawców pisemnych zapytań do Specyfikacji

Zamówienia na; Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
bkowska - Miętne - Stary Puznów w km 6+294 - 9+800 str. P

w

273 m2 chodnika z kostki
tomiast podbudowy z kruszywa tylko 545,5 mż (pozycja nr 3). Poniewaz
umentacii projektowej prosimy o wyjaśnianie tak znacznej róznicy w

1. Wg pozycj przedmiarowej nr 8 do wykonania jest

2.
3,

4,
5.
6.
7.
8.

brukowej,
brak jest d
ilościach
Zamawia1
zamieścił
Jednocześn
Podstawy ,,
danej poz
uszczegoło
przetargow
jednej z kol
Jaki iest t
odcinku ob
Czy Za
spowodow
Czy Zama
Ogolnych
Czy roboty
na budowi
Czy uzg
chodnika?

3

miarowych?
na swojej stronie z przedmiotowym postępowaniem pod linkiem SST
nki umowy. Prosimy o rczwlązanie tego problemu.
wskazywanie podstaw Wyceny według ,,KNR" i ,,SST" jest sprzeczne.
§R" zawierająjuż w sobie podstawowe wytyczne wykonania robót dla
ji. ,,SST" zawterują nie raz zupełnie inne wytyczne i są one
ieniem założęńprojektowych. Ponieważ zamawiający w materiałach
ch nie zńączył dokumentacji projektowej ani ssT, prosimy o usunięcie

in zakończenia robót przez Wykonawcę, który obecnie znajduje się

na

ymprzetargiem?

iający przewiduje fakturowanie częściowe w przypadku opóznien

ych z winy dotychczasowego wykonawcy robot?
iający przekaże cały plac budowy zgodnte z pkt" 39.1 Warunlrow
mowy?
tzęwidziane w ptzetargu kolidują z robotami, które odbywają się obecnie
ono

z firmą

znajdującą się na budowie warunki wejścia na budowę

wca będzie w jakikolwiek sposob uzalężniony od postępu robót irrnego
,wykonującego
roboty w poblizu placu budowy?
Wykonawc
I},Czy Zama iaj ący przewiduj e wstrzyman te r e alizacji przedmiotu zamówi enia z go dnie
z tteścią t. 37.I Warunków ogólnych Umowy z powodu kolizji z robotami
prowadzon m|ptzęz innych Wykonawców w poblizu budowy?
ianę terminu 14 dniowego na 7 dniowy w treści§ 5 ust. 3 Umowy.
1 1. Prosimy o
Zmtanata przyspieszy proces akceptacji projektow umów oraz zmian i tym samym
pTZyczyn| ę do przyspieszenia wykonywania robót.
I2.Czy Za viający przewiduje wydłuzenie terminu w związku z obowiązkiem
ektu tymczasowej ol gan:'zaoJl ruchu?
wvkonania
in na wyko nanie i nwe ntary zacjt powykonawczej ?
13, Jakijest te

9. Czy Wy

Na podsta le ar1, 38 ust 1, 2 Ustawy z dnta29 stycznia}))4 r. Plawo zamówień
publicznych (Dz.U Z ż0I3r poz. 907 z póżn. zm.), do Specyfikacji Istotnych Warunków
stronie internetowej, Powiatowy Zarząd Drog w Garwolinie dołącza
zamówienia otaz
nizej wyszczegolni

informacje;

ODPOWIEDZI
w iloścach przedmiarowych dotycząca podbudowy z kruszywa otaz chodnika z
ynika z wykorzystania utwardzonego pobocza kłuszywem jako części
kostki brukowej
a. Przedmiotowa zmiana wynika z tozszetzonego zakresu rzeczowego
podbudowy chod
robót i brakiem k nieczności wykonania utwardzonego pobocza z Wuszywa łamanego w
miejscu lokalizacji planowanego chodnika, O tym fakcie zostaŁ poinformowany l(ierownik
Budowy realizowa ych obecnie robót Pan TomaszKarpeta.
rawił problem techniczny, link działa prawidłowo.
2, Zamawtalący
3. W kosztorysie o ńowym i przedmiarze rcbot w kolumnach zostały podane jako normatyw
podstawy wyceny edług KNR, KSNR, natomiast numery SST odnosząslę wyłącznie jako
1. Róznica

ogii robot.
wytyczne co do tęc
nia robót przęz wykonawcę, który obecnie znajduje się na odcinkrr
4. Terminem zako
jest data 15 pażdziernika 2015r.
objętym przetargt
5. Zamawtalący nie przewiduje fakturowania częściowego w przypadku opóźnien
spowodowanychz iny dotychczasowego Wykonawcy robot.
6. Zamawiający p :każe plac budowy w całościdla rcallzacji robót zgodnie z pkt.39.1,,
OgóInych Warunk w Umowy,
7. Roboty przęwl ziane w przetargu nie kolidują z robotami odbywającymi się obecnie na
dku wystąpienia takiej kolizji za koordynację robót odpowiedzialny jest
budowie. W
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
kierownik Budo
8. Warunki wejśca na budowę chodnika zostaną uzgodnione z firmą znajdującą się na
budowie dopiero po rozstrzygnięciu przetatgu na wykonanie przebudowy chodnika.
Za koordynację p widłowego procesu inwestycyjnego odpowiada Kierownik Budowy po
torem Nadzoru.
uzgodnieniu z I
zie uza|eżniony od postępu robót innego Wykonawcy Zę względu na
9. Wykonawca
zaclrowanie prawi łowej technologii robót,
pkt. 37.1
1,0. Zamal,łiający lożę wstrzymać realizację prac budowlanych zgodnie z SIWZ
Ogólnych Warunk w Umowy.
II. Zamawiający e zmienia postanowień i zapisow zawartychw SIWZ § 5. ust. 3. Umowy.
lż. Zamawiający ie przewiduje wydłuzenia terminu rea|izacji robót. Zamawiający posiada
gantzacji ruchu na czas r e alizaclt prze dmi o towe g o z ad ani a,
projekt czasowej
|3. Zamawialący .ó przewiduj e wykonania inwentar y zacji geodezyj nej powykonawczej
.
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