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WYKoNAWCY U Bl EGAJĄCY sl Ę

o uDzIELENtE ZAMóWEN|A PuBL|czNEGo

DoTYczY PosTĘPoWAN lA W TRYB| E PRZETARGo N I EoG RAN |czo N EGo

NA WYKONANIE ZADANIA INWESWCYJNEGO PN.:

,, Przebudowa ulicy Kasztelańskiej w Piotrkowie Trybunalskim,,

Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r. Prawo zamówień pub|lcznych (Dz. U. z

2015 poz. 2164 z późn. zm.|, udzielam odpowiedzi na:



Pytanie 3.

opis przedmiotu zamówienia w S|WZ w zakresie 1. Roboty drogowe przewiduje
wycinkę 22 drzew _ w przedmlarze jest tqczna ilość 19 szt. - prosimy o podanie
pr:awidłowej ilości drzew do wycinki.
odpowiedź:
W przedmiarze występuje nieprawidłowa liczba drzew do usunięcia. Zgodnie z projektem
technicznym należy wyciąć 22 drzewa,

Pytanie 4
opis przedmiotu zamówienia w S|WZ W zakresie 1'. Roboty drogowe przewiduje
ograniczenie jezdni krawężnikiem najazdowym natomiast W przedmiarze jest
krawężnik 15x30 cm . prosimy o podanie prawidtowego rodzaju i i|ości krawężnika.
odpowiedź:
W opisie przedmiotu zamówienia w S|WZ nastąpiła omytka. Zgodnie z proJektem
technicznym naIeży wycenić krawężnik 15x30x100 cm.

Pytanie 5
opis przedmiotu zamówienia jak w pkt. 2 mówi, że na skrzyżowaniu na|eży zastosować
krawężnik tukowy. Prosimy o podanie prawidłowej i|ości krawężnika tukowego
i uzupełnienie przedmiaru o odpowiedniq pozycję.
Odpowiedź:
oferent powinien określić ilość krawężnika tukowego na podstawie
zaprojektowanego promienia łuku na skrzyżowaniu, zachowujQc cenę jednostkową
krawężnika 15x30 cm. Dopuszcza|ne jest wbudowanie precyzyjnie dociętych części
krawężnika prostego.

Pytanie 6
opis przedmiotu zamówienia w SIWZ w zakresie 5. Roboty e|ektryczne ite|etechniczne
obejmuje wykonanie - rozbudowy oświet|enia uIicznego, - usunięcie koIizj i
elektroenergetycznych' Zatqcznik do SIWZ tzn. zbiór o nazwie ,,08 Kosztorysy,, nie
zawiera przedmiaru na WW. roboty. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar o nazwie
,,PRZEDM|AR - uI Kasztelańska,, w zbiorze,,04 Branża e|ektryczna,, pod|ega wycenie.
odpowiedź:
Branża e|ektryczna pod|ega wycenie. Przedmiary branży e|ektrycznej
i te|etechnicznej są zamieszczone na stronie internetowej przetargu j.W. w jednym
zbiorze.

Pytanie 7
Zamawiajqcy Wymaga w S|WZ zabezpieczenia drzew przed zniszczeniem, prosimy
o podanie i|ości drzew pod|egajqcych zabezpieczeniu i uzupetnienie przedmiaru
o odpowiedn iq pozycję kosztorysową.
odpowiedź:
Przed ewentuaInymi uszkodzeniami podczas prowadzenia robót naIeźy zabezpieczyć
drzewa istnIejqce. Sposób ich zabezpieczenia lnwestor pozostawia inwencji
Wykonawcy.



htEnieS.
Przedmiot zamówienia w zakresie robót drogowych zawiera odtwonenie 6 szt.
punktów poligonowych' Prosimy o odpowiedź, czy punkty te są zniszczone i podlegajq
odtworzen i U, clY podlegają zabezpieczeniu przed zn iszczeniem ?
odpowtedź:
PunkĘ poligonowe pod|egają odtwonenlu ze wzg|ędu na ich urytuołranie.


