
Piotrków Trybuna lski, dnia 11.06.2015r..
WICEFR§;IYD €NT MIA§TA,

Pioii-kOwa Trvbl..nalskiego

s?7.27L.2L.2075

WYKONAWCY UBlEGAJĄCY SlĘ

o UDZlELENlE ZAMÓWlENlA
PUBLlCZNEGO

oDPoWlEDzl NA PYTANlA WYKoNAWCóW

DOTYCZY POSTĘPOWANlA W TRYBlE PRZETARGO NlEOGRANlCZONEGO
NA WYKONANlE ZADANlA lNWESTYCYJNEGO PN.:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP ll

w ramach zadania inwestycyjnego:

,,Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul, Wierzejskiej"
w Piotrkowie Trybunalskim

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z poźn. zm.), udzielam odpowiedzi na:

Pytanie 1:

W S|WZ Zamawiający postawił warunek wykonania co najmniej trzech zamówień o

wartości co najmniej 350 ooo,oo zł każda, polegających na budowie sieci wodociągowej,

prosimy o uwzględnienie w warunku posiadania doświadczenia budowę sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej, ponieważ budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest

przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

warunkiem ubiegania się o zamówienie jest konieczność przedstawienia wykazu

wykonanych w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech

zamówień odpowiadających zakresowi izłożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego

zamówienia wraz z referencjami o wańoŚci całkowitej co najmniej 350 000,00 zł brutto kaŻda,

polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

Pytanie 2:

Czy zamawiający posiada decyzję na wycinkę, jeżeli tak to to prosimy o dołączenia do SIWZ,

Odpowiedź:

Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew:
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Pytanie 3:

Jakie są wysokości opłat za usunięcie drzew i kto będzie te koszty ponosił? Jeżeli wykonawca,

to prosimy o dołączenie decyzji wraz z wyliczonymi opłatami.

Odpowiedź:

Opłaty za usuniecie drzew oraz nasadzenia ponosi Wykonawca robót, Opłaty zgodnie z

powyższą decyzją

Pytanie 4:

w załączonej inwentaryzacji drzewostanu zapisano: ,,wycinkę drzew należy przeprowadzić w

okresie od października do lutego co ma zapobiec możIiwości utraty lęgów (możliwość

zosiedlenia, zajęcia drzew przeznaczonych do usunięcia przez ptaki lęgowe)"., natomiastslwz
przewiduje termin zakończenia _ 31.10.2015r. czyli całość prac budowlanych będzie

prowadzone w okresie, w którym są możliwe zajęcia drzew przeznaczonych do wycinki, przez

ptaki lę8owe. Co przewiduje Zamawiający W takiej sytuacji?

Odpowiedź:

Wycinkę drzew należy przeprowadzić zgodnie z powyźszą decyzją.

Pytanie 5:

W S|WZ w pkt .5 - Roboty towa rzyszące, przy8otowawcze, ziemne i inne, ppkt. 7, przewidziano

odtworzenie nawierzchni drogowych w związku z tym prosimy o załączenie projektu lub

opisów ze szczegółowymi danymi do odtworzenia nawierzchni (np. przekroje konstrukcyjne,

grubości , materiał).

Odpowiedź:

Nawierzchnię w pasie ulicy Broniewskiego stanowi trylinka betonowa, która jest obecnie

ułożona na podsypce piaskowej gr. 15cm, oraz chodniki z płyt betonowych 50x5Ocm na

podsypce piaskowej gr Scm itakie nawierzchnie należy odtworzyć.

Pytanie 6:
pkt. ]_3 slwz - przewiduje opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas robót - prosimy o podanie

stawek opłat za zajęcia.

Odpowiedź:
Opłaty za zajęcie pasa drogowego przedstawiają się następująco:

Zaięcie iezdni i.m. Opłato (BRUTTO)

do 20% m2/dzień 3,5 zł
20% - 50% m2/dzień 5,5 zł
powyżej 50% m2/dzień 9,0 zł
Chodniki m2/dzień 3,5 zł
Pobocze m2/dzień 2,5 zł



Pytani€ 7:
prosimy o dołączenia brakujących projektów, profili i map dotyczących wymienionych w slwz
w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3 i4, odcinków sieci kanalizacji deszczowej i

5anita rnej tj:

Brakujące projekty dla odcinków kanalizacji deszczowej: D16 - D8, D17 _ D15, wu10 -T4, wu9

- D8.

Brakujące projekty dla odcinków kanalizacji sanitarnej: s19 - s21, S13 - 59, 59 w kierunku 58.

Odpowiedź:
Brakujące projekty zostały zamieszczone na stronie przetar8u.

Pytanie 8:
prosimy o wyjaśnienie _ w projekcie budowlanym w opisie podano: studnia dp1 o średnicy

zsoomm, natomiast na profilu widnieje studnia średnicy 2000mm. Prosimy o podanie, która

śred nica jest prawidłowa.

Odpowiedź:
Naleźy przyjąć średnicę 2500mm.
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