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Sprawa: wyjasnienie tresci specyflkacji istotnych warunkow zamowienia na wykonanie 
robot budowlanych zwiazanych z przebudowa. drogi gminnej nr 160625C Zakrzewo, ul. 
Osiedlowa, od km 0+288 do km 0+720 i nr 160626C Zakrzewo, ul. Krotka, od km 0+000 
do km 0+131,38. 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, ze w toku prowadzonego 
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych 
zwiazanych z przebudowq drogi gminnej nr 160625C Zakrzewo, ul. Osiedlowa, od km 0+288 
do km 0+720 i nr 160626C Zakrzewo, ul. Krotka, od km 0+000 do km 0+131,38, w dniu 
14 kwietnia 2016 r. wykonawca zwrocil sie do zamawiajqcego o wyjasnienie tresci 
specyflkacji istotnych warunkow zamowienia /SIWZ/. 

W zwiazku z powyzszym, dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamowieh publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164), Gmina 
Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresc zapytania wraz z wyjasnieniami 

Wykonawca zwrocil sie o nastepuja.ce wyjasnienie: 

1. Prosze o zamieszczenie na stronie Zamawiajqcego brakuj^cych Specyflkacji 
Technicznych dla przedmiotowego zadania. 

2. Na planie oznakowania zaznaczono 2 progi zwalniajqce na calej szerokosci jezdni. 
Prosze o okreslenie wymiarow i rodzaju materialu z jakiego nalezy wykonac progi 
zwalniajqce. 

3. Na planie oznakowania zaznaczono jedno z przejsc dla pieszych kolorem zortym. Na 
legendzie brak odpowiednich informacji. Prosze o wyjasnienie, co oznacza pole 
zaznaczone tym kolorem (oznakowanie poziome, inny rodzaj nawierzchni?). 

4. Prosze o dodanie brakujacego zakresu robot zwiazanego z demontazem oznakowania 
pionowego (lacznie 6 tarcz, 4 slupki). 

5. Ilosc tarcz znakow pionowych na planie oznakowania jest rowna ilosc tarcz 
przedstawionych w zestawieniu oznakowania w opisie stalej organizacji ruchu (Iqcznie 
25 szt.), natomiast w kosztorysie jest ich 10+21=31 szt. Jednoczesnie suma tarcz 
znakow projektowanych i do usuniecia daje 31 szt. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci 
i potwierdzenie, ze nalezy wykonac oznakowanie w ilosci przedstawionej w wykazie 
znakow przedstawionym w opisie stalej organizacji ruchu lub o rozbicie pozycji 
kosztorysowych na tarcze projektowane i do usuniecia. 

6. Prosze o podanie dlugosci okresu gwarancji dla oznakowania poziomego. 
7. Ilosc slupkow znakow drogowych w kosztorysie wynosi 10+21=31 szt. Ilosc ta to 

suma wszystkich slupkow (projektowanych, istniejacych i do usuniecia) 
przedstawionych na planie oznakowania. Prosze o rozbicie pozycji kosztorysowych na 
tarcze projektowane i do usuniecia. 

http://nastepuja.ce


8. Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy ulozyc Iqcznie 3551 m nawierzchni 
bitumicznej, natomiast kosztorys obejmuje wykonanie nawierzchni o powierzchni 
731+2742=3473 m 2 w zwiazku z tym prosze o zwiekszenie w kosztorysie powierzchni 
poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

9. Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy ulozyc lacznie 2693 m nawierzchni chodnika 
z kostki, natomiast kosztorys obejmuje wykonanie nawierzchni o powierzchni 731+ 
1313=2044 m 2 w zwiazku z tym prosze o zwiekszenie w kosztorysie powierzchni 
poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

10. Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy ulozyc Iqcznie 789 m 2 nawierzchni wjazdow 
z kostki, natomiast kosztorys obejmuje wykonanie nawierzchni o powierzchni 93+ 
653=746 m 2 w zwiazku z tym prosze o zwiekszenie w kosztorysie powierzchni 
poszczeg61nych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

11. Prosze o dodanie brakujqcej pozycji zwiazanej z ustawieniem opornika betonowego 
w ilosci 467,00 m (ilosc laczna dla obu ulic). Kosztorys obejmuje kraweznik zwykly 
i wtopiony, natomiast na planie sytuacyjnym zaznaczono rowniez opornik. 

Zamawiaj^cy udzielil nastepujqcych wyjasnieh: 
Ad. 1. Specyfikacja Techniczna zostala zamieszczona na stronie zamawiaj^cego. 
Ad. 2. to istniej^ce dwa progi zwalniajqce, ktore nalezy zdemontowac przed robotami 
drogowymi i zamontowac po ich wykonaniu. Demontazu i montazu dokonajq sluzby 
zamawiaj^cego. 
Ad. 3. Jest to oznakowanie poziome analogiczne jak dla pozostalych przejsc. 
Ad. 4. Demontazu oznakowania pionowego dokonaj^ sluzby zamawiaj^cego. 
Ad. 5. Istnieja.ce znaki przewidziano do wymiany na no we. 
Ad. 6. Okres gwarancji dla oznakowania poziomego bedzie zgodny z okresem jaki zaoferuje 
wykonawca w ofercie dla calego zadania. Kalkuluj^c cene oferty nalezy uwzglednic 
malowanie raz na dwanascie miesiecy w zaoferowanym okresie gwarancji. 
Ad. 7. Ilosc slupkow znakow drogowych nalezy skalkulowac zgodnie z iloscia. podan^ 
w kosztorysie. 
Ad. 8. Ilosc m 2 nawierzchni bitumicznej nalezy skalkulowac zgodnie z ilosci^ podana. 
w kosztorysie. 
Ad. 9. Ilosc m 2 chodnika dla ulicy Osiedlowei nalezy skalkulowac zgodnie z ilosciq podan^ 
w kosztorysie, tj. 1313 m 2 . Natomiast ilosc m chodnika dla ul. Krotkiej nalezy skalkulowac 
w ilosci 279 m 2 a nie jak podano w kosztorysie 731 m 2 . 
Ad. 10. Ilosc m 2 nawierzchni wjazdow nalezy skalkulowac zgodnie z ilosci^ podana. 
w kosztorysie. 
Ad. 11. Pozycja opornik jest ujeta w kosztorysie pod pozycja. "Obrzeze betonowe 
o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej". 

Otrzymuî : 
wszyscy wykonawcy, ktorym zamawiaĵ cy przekazat SIWZ. 

Do zamieszczenia: 
na stronie internetowej zamawiajacego 

http://Istnieja.ce

