Znak sprawy: ZI.271.5.2012

Nowy Kawęczyn, 06.09.2012 r.

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na : „ Remont drogi gminnej nr 115103E Nowy Kawęczyn- Kaczorów długości 1455 m.”
Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) przekazuję poniżej treść zapytań do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu
04.09.2012r., wraz z wyjaśnieniami:
1. Pozycja 21 przedmiaru robót – prosimy o podanie ile sztuk ścianek czołowych przewidzianych
jest dla przepustu o średnicy 40 cm, a ile dla przepustu o średnicy 30 cm.
Odp. Wszystkie ścianki czołowe tj. 56 sztuk są przewidziane dla przepustów o średnicy 30 cm.
2. Pozycja 12 przedmiaru – prosimy o podanie rodzaju wysięgnika, rodzaju lampy oraz typu
oprawy. Prosimy o umieszczenie na stronie specyfikacji technicznej wraz z rysunkiem.
Odp. Specyfikacja oprawy oświetleniowej poniżej:
• Oprawa jednokorpusowa
• Korpus wytłoczony z blachy aluminiowej, malowany proszkowo.
• Stopień ochrony IP 66
• Moc źródła światła 70W
• Klosz z poliwęglanu (PC) lub polimetakrylanu metylu (PMMA),
odporny na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych , zamocowany do
korpusu oprawy za pomocą trzech zamków ze stali nierdzewnej ocynkowanej.
• Wysięgnik nasłupowy 50/100.
3. Czy pozycja 23 przedmiaru robót dotyczy warstwy ścieralnej.
Odp. Pozycja 23 przedmiaru robót dotyczy warstwy ścieralnej.
4. Czy destrukt o którym mowa w poz. 9 jest własnością Zamawiającego?
Odp. Destrukt o którym mowa w poz. 9 nie jest własnością Zamawiającego i należy go wycenić
w ofercie.
5. Na jaką odległość Wykonawca ma wywieźć materiał z rozbiórki?
Odp. Materiał z rozbiórki należy wywieźć na odległość do 5 km.
6. Pozycja 18 kosztorysu – czy Wykonawca w tej pozycji ma uwzględnić koszt zakupu nowej
kostki? Jeśli tak to prosimy o podanie grubości kostki oraz koloru.
Odp. Pozycja 18 kosztorysu obejmuje przełożenie istniejącej kostki.
7. Czy pozycja 27 przedmiaru dotyczy przestawienia istniejących znaków czy też w wycenie
należy uwzględnić koszt nowych znaków?
Odp. Pozycja 27 dotyczy przestawienia znaków istniejących.
8. Czy Wykonawca ma złożyć wraz z kosztorysem ofertowym tabelę elementów scalonych o
której mowa w SIWZ w punkcie XIV podpunkt 6.3? Jeżeli tak to prosimy o umieszczenie na
stronie takiej tabeli.
Odp. Tabela elementów scalonych nie jest wymagana. Wystarczy załączyć kosztorys ofertowy.
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