Dywity, dnia 08.03.2017 r.

ZP.271.3.2018.
Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.2.2018.
Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie : „Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N Dywity - Różnowo w ramach
Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity”.
Informuję ,że dnia 07.03.2018 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęło pytania oferenta o wyjaśnienie
treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) , na które udzielam odpowiedzi :
Pytania:
- W km 3+100 – 3+141 zaprojektowano poszerzenie istniejącego chodnika do szer. 2,5m z wymianą
istniejącej nawierzchni na bezfazową kostkę betonową gr. 8cm. Nie przewiduje się wymiany
krawężnika. Prośba o ustalenie w przypadku, gdy krawężnik jest uszkodzony?
Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić wymianę
krawężników wraz podbudową i oporem na nowe oraz wszelkie prace związane z odtworzeniem
nawierzchni przy krawężnikach
- W km 3+228 - 3+274 zaprojektowano poszerzenie istniejącego chodnika do szer. 2,5m z wymianą
istniejącej nawierzchni na bezfazową kostkę betonową gr. 8cm. Nie przewiduje się wymiany
krawężnika. Prośba o ustalenie w przypadku, gdy krawężnik jest uszkodzony?
Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić wymianę
krawężników wraz podbudową i oporem na nowe oraz wszelkie prace związane z odtworzeniem
nawierzchni przy krawężnikach
- W km 3+400 - 3+636,32 zaprojektowano poszerzenie istniejącego chodnika do szer. 2,5m z
wymianą istniejącej nawierzchni na bezfazową kostkę betonową gr. 8cm. Nie przewiduje się wymiany
krawężnika. Prośba o ustalenie w przypadku, gdy krawężnik jest uszkodzony?
Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić wymianę
krawężników wraz podbudową i oporem na nowe oraz wszelkie prace związane z odtworzeniem
nawierzchni przy krawężnikach
- Prosimy o przedmiar na ustawienie kładek kompozytowych.
Odp. Zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt. 9 przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do
sporządzenia wyceny. Jednocześnie przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i
szczegółowo zapoznać się z opisem zamówienia, dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót. Wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca
zobowiązany jest do sporządzenia kompletuje oferty zawierającej cały zakres zamówienia objęty
niniejszym postępowaniem przetargowym.
- Koryto Strugi Spręcowo-Różnowo zabezpieczyć kiszką faszynową o gr. 20cm. Prośba o
uzupełnienie kosztorysu o wykonanie zabezpieczenia z kiszki faszynowej.
Odp. Zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt. 9 przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do
sporządzenia wyceny. Jednocześnie przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i
szczegółowo zapoznać się z opisem zamówienia, dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót. Wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca
zobowiązany jest do sporządzenia kompletuje oferty zawierającej cały zakres zamówienia objęty
niniejszym postępowaniem przetargowym.

- Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego,
drzewa Fi 76-100 cm wraz z wywozem na odległość wskazaną
przez Zamawiającego. Prośba o udzielenie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dla przedmiotowego zadania wydana została zintegrowana decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zamawiający zamieszcza na stronie decyzję
Dyw/88/2017 z dnia 26.06.2017 r.
- Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego, natomiast Wykonawca ma możliwość
jego pierwokupu po cenach drewna ustalonych przez Zamawiającego. Prośba o wskazanie miejsca
wywozu drewna z wycinki. Prośba o wykaz cen wykupu drewna.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że drewno z wycinki stanowić będzie własność Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wycinką, usunięciem karpiny,
karczowaniem, uporządkowaniem terenu oraz utylizacją.
- Wszystkie materiały z rozbiórek stanowiące po uzgodnieniu własność Zamawiającego Wykonawca
ma obowiązek przewieźć do siedziby Zamawiającego i uwzględnić ten transport w kosztach pozycji.
Prośba o podanie miejsca wywozu materiałów z rozbiórki.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że materiały z rozbiórek, które po uzgodnieniu z Zamawiającym będą
stanowić własność Zamawiającego, należy wywieźć na odległość do 20km na terenie gminy Dywity.
W ofercie należy również uwzględnić koszt załadunku i wyładunku materiałów rozbiórkowych.
Pozostałe materiały rozbiórkowe które w uzgodnieniu z Zamawiającym nie stanowią jego własności,
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie jako ich załadunek, wywóz i utylizację.
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