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Tarnowskie Góry dnia: 2020 – 05 – 08

O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020 – 04 – 28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego, na:

„Budowa chodnika w ciągu ulicy 3 Maja oraz ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle”
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie jw., zwracam się z prośbą
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Czy dla pozycji nr 8 przedmiaru „Profilowanie rowu i pobocza” należy kalkulować przesunięcie
istniejącego przydrożnego rowu za projektowany chodnik?
Odpowiedź: Tak. W pozycji nr 8 przedmiaru robót należy skalkulować przesunięci istniejącego
przydrożnego rowu za projektowany chodnik.
2) Czy w ramach pozycji nr 4 przedmiaru „Montaż studni rewizyjnej fi 500 na połączeniu istniejącego
kolektora kanalizacji deszczowej i przepustu pod drogą wraz z połączeniami oraz robotami ziemnymi”
należy kalkulować również rozebranie istniejącego przyczółku przepustu i rozebranie
(wraz z utylizacją) istniejącego umocnienia rowu przydrożnego?
Odpowiedź: Tak. W pozycji nr 4 przedmiaru robót należy skalkulować rozebranie istniejącego
przyczółku przepustu i rozebranie (wraz z utylizacją) istniejącego umocnienia rowu przydrożnego.
3) Po wizji w terenie, jako potencjalny wykonawca, sugerujemy Zamawiającemu uwzględnienie
w zakresie zamówienia zabudowę dodatkowego wpustu ulicznego (krawężnikowo – jezdniowo)
wraz z przykanalikiem do projektowanej studni rewizyjnej na łuku w rejonie skrzyżowania z ulicą
Siewierską. W chwili obeznej na łuku drogi po opadach atmosferycznych tworzy się zalewisko.
Sytuacja ta pogorszy się po zabudowie krawężnika bez uregulowania sprawy odwodnienia.
Odpowiedź: Tak. W kosztorysie ofertowym jako dodatkową pozycję należy ująć zabudowę dodatkowego
wpustu ulicznego (krawężnikowo – jezdniowo) wraz z przykanalikiem do projektowanej studni
rewizyjnej na łuku w rejonie skrzyżowania z ulicą Siewierską.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane
do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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