ZARZAD DROG POWIATOWYCH
44-200 RYBNIK, UL.JANKOWICKA 49
telefon nr 32 42 27 478 , 32 42 27 874
telefax nr 32 42 27 479
mail: zdp@powiatrybnicki.pl
Rybnik , dnia 17.04.2019 r.

ZP-SD/8DP/19

Wykonawcy
uczestniczqcy w postepowaniu
nr ZP-SD/8DP/19.

Odpowiedzi na pytania WykonawcOw
Dotyczy : postepowania o zam6wienie publiczne Nr ZP-SD/8DP/19 p.n. :
Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach.

PoniZej przekazujemy tre§6 pytati, z jakimi zwrocil sic jeden z Wykonawc6w ,
oraz odpowiedzi Zamawiajgcego :

Pytanie 1:

Poniewa2 przed przystqpieniem do robOt, wykonawca na wlasny koszt zobowiqzany jest do opracowania
i uzyskania zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t prosimy
o informacje czy w zwiqzku z przedlutajqcq sic procedurq opiniowania i zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu, Wykonawca na podstawie § 19 punkt 2 umowy mote 24dae przedluZenia
zadeklarowanego terminu realizacji umowy. Brak zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu skutkuje brakiem moZliwo§ci rozpoczecia robot budowlanych.

Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie przewiduje przed1u2enia zadeklarowanego przez Wykonawcc w ofercie terminu
wykonania robOt w zwiqzku z opracowywaniem i wdroZeniem projektu zmiany organizacji ruchu.

Pytanie 2:
Czy Zamawiajqcy dopuszcza motliwok zamkniccia przedmiotowego odcinka drogi na czas prowadzenia
robot.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie przewiduje mo2liwo§ci zamkniccia drogi na czas prowadzenia robot.

Pytanie 3:
Prosimy o informacje jakiego rodzaju oznakowanie poziome docelowe naley wykonae:
cienkowarstwowe czy grubowarstwowe.
Odpowiedi:
Oznakowanie poziome naleZy wykonae jako cienkowarstwowe.
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Pytanie 4:
Prosimy o informacje czy zadeklarowany okres gwarancji przez Wykonawcc dla calej inwestycji
obejmuje rOwnie2 oznakowanie poziome. Zgodnie z zalqczonq specyfikacjq technicznq okres gwarancji
powinien wynosie min 12 miesiecy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe i minimum 24 miesiqce
na oznakowanie grubowarstwowe. Widelki gwarancji przedmiotu umowy wynoszq od 60 do 84 miesiecy.
Odpowiedi:
Ustalenia dotyczqce udzielenia gwarancji jakoki i okresu rgkojmi nie dotycza, oznakowania poziomego
cienkowarstwowego. Zamawiajqcy 20a udzielenia okresu gwarancji na oznakowanie poziome na okres
1 roku (12 miesiecy) liczqc od daty podpisania protokolu odbioru koncowego.
W zwiqzku z powy2szym Zamawiajqcy dokona zmiany w punkcie III.3.j Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia , dotyczqcych zapis6w gwarancji, a nastepnie dokona zmiany zalqcznika
nr 1 do SIWZ i zamieki to dokumenty na stronie internetowej www,bip.zdp.powiatrybnicki.pl

Pytanie 5:
Pozycja 8 d.3 i 9 d.3 frezowanie nawierzchni - prosimy o informacjg czyjq wlasnokiq jest pozyskany
destrukt bitumiczny. Je2eli Zamawiajqcego prosimy o wskazanie miejsca odwozu destruktu.
Odpowiedi:
Pozyskany destrukt bitumiczny w czeki zostanie po przetworzeniu uZyty do utwardzenia poboczy .
Pozostaly material staje sic wlasnokiq Wykonawcy.

Pytanie 6:
D-07.05 BARIERY OCHRONNE STALOWE - prosimy o podanie rozstawu slupkow.
Odpowiedi:
Rozstaw slupkow co 4 m.
Pytanie 7:
Pozycj a 141 d.19 Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenognej pokryte blachq trapezowq monta2. Czy w pozycji naleZy uwzgledniC koszt nowych wiat ?
Odpowiedi:
Wskazana w km 2+986 wiata wymaga przestawienia z istniejqcych elementow.

Wyznaczony termin i miejsce skladania i otwarcia ofert, pozostajq bez zmian.
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