
Sprawa: Wyja nienia do SIWZ  Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach
gminnych poprzez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych
bezpiecze stwo- I etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa

aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików

W dniu 17.03.2011 r.  jeden z potencjalnych oferentów z  pytania o tre ci:

   Pytania:

1. Na podstawie zamieszczonej dokumentacji projektowej nie ma mo liwo ci  prawid owego
wytyczenia projektowanych dróg w terenie- czy zamawiaj cy posiada aktualne granice
dzia ek ?

  Odpowied :

Tak granice dzia ek s ci le okre lone i w terenie widoczne, przebudowywane drogi o nowej
nawierzchni generalnie pokrywa  si  b  z drogami ju  istniej cymi gruntowymi,
betonowymi i o nawierzchni brukowej; wytyczenie osi drogi o nowej nawierzchni pod
wzgl dem geodezyjnym le y po stronie wykonawcy.

2. Z zamieszczonych przedmiarów wynika, e powierzchnia koryta drogi, podbudowy z
kruszywa i nawierzchni bitumicznej jest taka sama- czy zamawiaj cy nie przewiduje- wbrew
sztuce budowlanej wykonania odsadzek wykonanych konstrukcji? Prosimy o dokonanie
modyfikacji zamieszczonych kosztorysów ofertowych.

Odpowied :

Powierzchnia koryta i podbudowy pokrywaj  si  , natomiast we wszystkich przypadkach
nawierzchnie asfaltowe s  mniejsze od powierzchni podbudowy; ogólnie z analizy wynika,
e odsadzki wynosz  10-15 cm licz c po obu stronach dróg; w sytuacjach kiedy nawierzchnia
dzie uk adana na istniej cych starych podbudowach to wykonywanie odsadzek  nie jest

konieczne.

3. i 4 Czy zamawiaj cy posiada badania geotechniczne pod a gruntowego pod
projektowane drogi ? Czy zaprojektowane konstrukcje nawierzchni odpowiadaj  warunkom
geotechnicznym panuj cym w terenie ? Czy zamawiaj cy przewiduje zmian  projektowanej
konstrukcji nawierzchni   w przypadku stwierdzenia nieno nego pod a.

Odpowied :

Nie posiada ; przebudowywane drogi maj  charakter lokalny i uk adane b  na gruntach
znanych; suchych bez zapadlisk i odpowiednio ubitych. Wykonawca w ramach obowi zuj cej
technologii dla takich robót, b dzie wykonywa  profilowanie i zag szczanie istniej cego
pod a i podbudowy do stopnia zag szczenia   1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do
ewentualnych zmian wykonania podbudowy dróg uwarunkowanych warunkami
geologicznymi terenu w trakcie realizacji zadania.( SIWZ pkt. II. 1.4)



5. Czy Zamawiaj cy posiada projekt budowlany zawieraj cy
- plan sytuacyjny
- przekroje normalne
- przekroje poprzeczne

Odpowied :

Nie posiada;  roboty maj  charakter remontowy; s  technologicznie opisane  w przedmiarach i
opisie, a ich nieskomplikowany charakter i powszechnie znane rozwi zania nie wymagaj
opracowania projektu.

                                                                                              Burmistrz I owej
  Adam Gliniak


