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Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym udzielania zamówień
publicznych na wybór wykonawcy zadania pn.: „Budowa ulic Myśliwskiej z drogami bocznymi i
sięgaczami oraz ulicy Jeżynowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
oraz rozbiórką studni i budynku garażu o konstrukcji drewnianej- w ramach zadania Budowa ulicy
Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej.”
Wyjaśnienia do treści SWZ

-

odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako Zamawiający
wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:
Pytanie 1:
Prosimy o wskazanie jednostki obmiarowej w poz. 7 przedmiaru branży telekomunikacyjnej
przebudowa sieci Orange Polska S.A.
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Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, że jednostką obmiarową w poz. 7 przedmiaru branży telekomunikacyjnej
przebudowa sieci Orange Polska S.A. są metry bieżące.

—

Pytanie 2:
Prosimy o podanie okresu pielęgnacji oraz gwarancji na zieleń drogową.
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, że okres gwarancji zieleńców będzie obowiązywał przez taki sam okres jak na
pozostałe roboty budowlane, wskazany w formularzu ofertowym przez wyłonionego Wykonawcę.
Bieżąca pielęgnacja zieleńców pozostaje w zakresie Zamawiającego.
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Pytanie 3:
Prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego ilości koszeń trawników w okresie pielęgnacji.
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, że bieżąca pielęgnacja zieleńców
w tym także koszenie trawników
pozostaje w zakresie Zam awiającego.
—

Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie okresów gwarancyjnych dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego
zgodnie z SST D.07.O1.O1 pkt. 8.4.
8.—I. Odbiór pogw arailcyjny

—

—

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. ustalonego w SST.
Sprawdćeniu podlegają ceclis o”nakowurua określone niniej~/yrn SST na pds~ je hadm”i wykowiiiych pried upł”wem
okresu ~warancvJnego.
Zaleca się stosowanie nastepujących minimalnych okresów” gwarancyjnych;
:1) dla oin;ik”n~uni;i eienk”varslwo”veco;
—
na odcinkach zamiejskich. z wvlączenicm przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy.
—
na odcinkach przejść pi~ez miejscowości: co najmuiej 6 miesięcy.
—
na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy.
—
na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co mt mniej 3 miesiące.

Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, że na oznakowanie poziome będzie obowiązywał taki sam okres gwarancji
jak na pozostałe roboty budowlane.
Pytanie 5:
Według opisu technicznego i przekroi normalnych podsypka cementowo piaskowa pod nawierzchnią
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm powinna wynosić 4cm, natomiast według przedmiaru ma
grubość 5cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości podsypki.
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, że prawidłową grubość podsypki cementowo piaskowej pod nawierzchnią
z betonowej kostki brukowej 8 cm wskazano w opisie technicznym i przekrojach normalnych i wynosi
ona 4 cm.
—

Pytanie 6:
Według opisu technicznego i przekroi normalnych pod chodnikami z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm należy wykonać podsypkę piaskową gr. 4 cm, natomiast wg przedmiaru należy wykonać podsypkę
cementowo piaskową Prosimy o wskazanie właściwej podsypki.
Odpowiedź 6:
Zamawiający informuje, że pod chodnikami z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm należy wykonać
podsypkę piaskową gr. 4 cm, zgodnie z opisem technicznym i przekrojami normalnymi.
—

Pytanie 7:
Czy wykonawca w ramach niniejszego zadania będzie zobowiązany ustawić tablice informacyjne
według zamieszczonego wzoru? Jeżeli tak to prosimy o informacje ile tablic należy ustawić, o jakich
wymiarach i czy tablice mają być dwustronne czy jednostronne.
Odpowiedź 7:
Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy wykonać 2 szt. jednostronnych tablic
informacyjnych o wymiarach (szer. x wys.): 120 cm x 80 cm.
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Pytanie 8:
Kto będzie właścicielem drewna z wycinki? jeżeli zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
Odpowiedź 8:
Zamawiający informuje, że drewno z wycinki należy odwieźć i złożyć na działce nr geodezyjny 1433
przy ul. Myśliwskiej, stanowiącej własność Gminy Czarna Białostocka. Pozostałe elementy
pochodzące z wycinki w postaci gałęzi, karpin, korzeni, krzewów itp. wykonawca zobowiązany jest
wywieźć poza teren budowy i zagospodarować we własnym zakresie.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S KR1-2 wg aktualnych wytycznych
WT-2 2014, która przewidziana jest dla wymaganej grubości 4cm, a posiada bardziej korzystny
szkielet kruszywowy niż AC8S?
Odpowiedź 9:
Zamawiający zezwala na wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S KR1-2 wg aktualnych wytycznych WT
2 2014.
Pytanie 10:
Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.
Odpowiedź 10:
Zamawiający informuje, że tabele robót ziemnych znajdują się w projekcie wykonawczym branży
drogowej na rys. nr 4.1 4.7 wraz z przekrojami technicznymi, stanowiącym załącznik „zał. nr 11.2
PW_DR.zip,,.
—

-

Pytanie 11:
Prosimy o zamieszczenie tabeli robót na zjazdach.
Odpowiedź 11:
Zamawiający informuje, że w ramach dokumentacji projektowej budowy ulicy Myśliwskiej w Czarnej
Białostockiej nie sporządzono tabeli robót na zjazdach.
Pytanie 12:
Na planie SOR zaznaczono ustawienie wyspowych progów zwalniających. Brak jest tej pozycji w
przedmiarze. Prosimy o informację czy wyspowe progi zwalniający należy wykonywać. Jeżeli tak to
prosimy o wskazanie ilości oraz materiału z jakiego mają być wykonane wraz z ich wymiarami.
Odpowiedź 12:
Zamawiający informuje, że należy wykonać dwa progi wyspowe w ul. Jeżynowej zgodnie z SOR o szer.
1,8 m, długości 2,0 m i wysokości 65 mm, materiał— mieszanka gumowa.

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnej zmiany treści SWZ
Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania do treści SWZ stają się integralną częścią SWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.
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