Kowalewo Pomorskie, dnia 23.08.2018 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-400 Kowalewo Pomorskie
Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
Nr sprawy: GKiM.271.56.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji
Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie
Kowalewo Pomorskie”
znak sprawy: GKiM.271.56.2018
Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 603415-N-2018 z dnia 10.08.2018 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa części drogi
gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin,
na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie”, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
udziela wyjaśnień treści SIWZ na zadane pytania w dniu 20.08.2018 r.:
Pytanie 1:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji
zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza dysponowanie gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie
z wymaganiami SIWZ – dz. geod. nr 124/2, 111/1, 169/1 - obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo
oraz 166, 141 - obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie.
Pytanie 2:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do wykonania warstw filtracyjnych, mrozoochronnych
i podbudów oraz poboczy Zamawiający dopuści wykorzystanie kruszywa z recyklingu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie kruszywa z recyklingu.
Pytanie 3:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do wykonania warstw filtracyjnych, mrozoochronnych
i podbudów oraz poboczy Zamawiający dopuści materiały uzyskane z rozbiórek.
Odpowiedź:
Kruszywo z podbudowy oraz frezowiny z nawierzchni bitumicznej mogą zostać ponownie
wykorzystane do budowy poboczy oraz wykonania podbudowy zjazdów, przy czym możliwość ich
wykorzystania w każdym przypadku powinien potwierdzić inspektor nadzoru. Ewentualną
nadwyżkę materiałów należy przewieźć do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
sp. z o.o., ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Pytanie 4:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie dolnych oraz
górnych warstw konstrukcyjnych jezdni i chodników w innej technologii niż przedstawiona
w dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie dolnych oraz górnych warstw konstrukcyjnych
jezdni i chodników w innej technologii niż przedstawiona w dokumentacji projektowej.
Pytanie 5:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji
odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych. W przypadku odpowiedzi potwierdzającej
wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.
Odpowiedź:
Wymagane jest wykonanie odcinka próbnego w ilości nie mniej niż 10% ogólnej powierzchni
przeznaczonej do wykonania stabilizacji gruntu cementem.
Odcinki próbne należy wykonać dla warstwy gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowy
z kruszywa łamanego w ilości podanej w pkt. 8
Pytanie 6:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje budowy lub przebudowy
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, teletechnicznej, gazowej i energetycznej.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zadanie nie obejmuje budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, sieci wodociągowej, teletechnicznej, gazowej i energetycznej.
Pytanie 7:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci
teletechnicznych, energetycznych oraz wodociągowych poprzez ułożenie rur osłonowych
dzielonych. W przypadku odpowiedzi potwierdzającej wnosimy o określenie parametrów
materiałowych dla rur osłonowych.
Odpowiedź:
W ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci poprzez ułożenie rur osłonowych
dzielonych. Rury powinny być wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) i być zgodne
z normą PN-EN 50086-2-4.
Pytanie 8:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy do wykonania warstw podbudów niezwiązanych Zamawiający
dopuści wykorzystanie mieszanek wapiennych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie mieszanek wapiennych do wykonania warstw
podbudów.
Pytanie 9:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje wycinki drzew oraz
karczowania pni.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zakres zadania nie obejmuje wycinki drzew oraz karczowania pni.

Niniejsze stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział
w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem
powyższego.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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