Kolno 27.03.2009r.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące postępowania
przetargowego na zadanie pn. Budowa północno – zachodniej obwodnicy Kolna łączącej
drogi 63 i 647”
1. Pytanie: W pkt. 9 SIWZ „Informacje o świadczeniach i dokumentach, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu”.
Pkt. 9.4 „Szczegółowe kosztorysy ofertowe”
Czy kosztorys ofertowy ma być podany w formie 1. Opis. 2. Jednostka miary.
Obmiar. 4. Cena jednostkowa. 5. Wartość.?
Odpowiedź: Uproszczone kosztorysy ofertowe. Modyfikacja SIWZ z dnia
26.03.2009r.
2. Pytanie: Jakie będą grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni poszczególnych
ulic? Istnieją rozbieżności między opisem technicznym i szczegółami a opisem
przedmiarach robót.
Odpowiedź: W modyfikacji SIWZ z dnia 26.03.2009 r. zamieszczonej na stronie
internetowej Urzędu Miasta Kolno w Biuletynie Informacji Publicznej doprowadzono
do zgodności przedmiaru z opisem technicznym. W przedmiarze ul. Dębowa poz. 16
zmienia się w treści gr. na 5 cm.
3. Pytanie: Jakie będzie obciążenie ruchem ulicy Świerkowej?
Odpowiedź: Kategoria ruchu KR2
4. Pytanie: W dokumentacji (przekroje) występuje krawężnik betonowy,
wibroprasowany, jednowarstwowy -20 x 30 cm oraz obrzeże betonowe
wibroprasowane 20 x 6 cm, natomiast w przedmiarach występuje dodatkowo
krawężnik betonowy 15 x 30 cm.
Która wersja jest prawidłowa?
Odpowiedź: Przy jezdni krawężnik 20x30 cm, przy zatoce parkingowej i na zjazdach
krawężnik 15x30 cm
Roboty elektryczne (dotyczą oświetlenia ul. Aleksandrowskiej):
5. Pytanie: W dokumentacji występują słupy żelbetonowe – 13 szt, natomiast nie
wystepują one w zestawieniu materiałów i w przedmiarze robót. W opisie
technicznym pkt. 2.2.2 podano, że montaż będzie ujęty w projekcie wykonanym przez
ZEB. Czy słupy mają być ujęte w ofercie? Jeżeli tak, to jakie i gdzie je umieścić w
kosztorysie?
Odpowiedź: Urządzenia oświetlenia drogowego ul. Aleksandrowskiej będą
zamontowane na słupach napowietrznej linii nn, której przebudowę wykona PGE
Dystrybucja Białystok sp. z o.o. zgodnie z umową podpisaną z Burmistrzem Miasta
Kolno . W opracowaniu ujęte są jedynie koszty montażu tych urządzeń. Na planie
zagospodarowania słupy linii nn zostały naniesione jako rezerwa trasy pod tę linię.

6. W zestawieniu materiałów występuje 172 m kabla YAKXS 4 x 35, natomiast w
przedmiarze robót – poz. 4, 5, 6 odpowiednio 18 + 10 +3 = 31 m, w projekcie jest
pokazany odcinek 18/31 m. Czy ilość kabla pokazana w projekcie i w przedmiarze jest
właściwa?
Odpowiedź: W wykazie podstawowych materiałów projektu budowy oświetlenia
powinno być 31 m ( mylnie wstawiono wartość 172 m). Ilości podane w planszy
zagospodarowania terenu i przedmiarze robót są właściwe.
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