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Łowicz 25.02.2019
WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony oznaczony hasłem:
„Budowa drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta
Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej"
numer postępowania: IR 271.2.2.2019
W związku z pytaniami do SIWZ dotyczących w/w przetargu Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
W SIWZ w pkt.15.11 Zamawiający pisze „wszystkie błędy ujawnione w Opisie Przedmiotu
Zamówienia Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert".
Informujemy, że to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący (art.298 ust.l PZP) w tym zwłaszcza wszelkich kolizji.
Rola Wykonawcy sprowadza się jedynie do umiejętności odczytania dokumentacji i realizacji
inwestycji zgodnie z tą dokumentacją (patrz wyrok SN z dnia 27.03.2000r. III CKN 629/98).
Informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty winny być zamieszczone przez
Zamawiającego w SIWZ i dostępne wszystkim Wykonawcom na równych zasadach.
Odpowiedź 1
Faktycznie to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, co w przedmiotowym postępowaniu zostało uczynione.
Ewentualne błędy w opisie przedmiotu zamówienia mogą się zdarzyć, w związku z tym prawo
dopuszcza zadawanie pytań Zamawiającemu na etapie postępowania przetargowego. Pytania
te mają na celu uściślenie niejasności zawartych w kosztorysie i dokumentacji. Pytania i
odpowiedzi są umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego, są dostępne dla
wszystkich zainteresowanych na równych zasadach.
Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy pozwala w pełni na prawidłowe oszacowanie
oferty, a ewentualne braki lub niezgodności z dokumentacją techniczną będą podstawą do
dodatkowego wynagrodzenia.
Odpowiedź 2
Zamieszczona dokumentacja techniczna jak i kosztorys umożliwia na pełną i prawidłową
wycenę robót budowlanych. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Podstawę do
określenia ceny ryczałtowej oferty stanowi bezpośrednio dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dla prawidłowego
obliczenia ceny zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy w celu zapoznania
się ze specyfiką i zakresem robót oraz jego porównania z zakresem przewidzianym w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Cena za przedmiot zamówienia obejmuje koszty wszystkich robót, których wykonanie jest
konieczne do realizacji zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również wszelkie inne koszty
wynikające z realizacji obowiązków wykonawcy określonych w projekcie umowy, który
stanowi Załącznik do siwz. Cena za przedmiot zamówienia uwzględniająca wszystkie zakresy
robót wynikające z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych jest ceną ryczałtową. Cenę ryczałtową obliczoną według
powyższych zasad wykonawca wpisuje do formularza Rozdział 2 Formularz Oferty.
Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulegnie zapis w SIWZ punkt 15 OPIS SPOSOBU
OBLICZENIA CENY OFERTY który będzie miał brzmienie:
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15.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
15.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować
całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach I-III SIWZ.
15.2. Cena ryczałtowa oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys
ofertowy, którego wzór stanowi Formularz 2.1., zamieszczony w niniejszej SIWZ.
Pozostałe zapisy zawarte w punkcie 15 SIWZ pozostają bez zmian.
Zmianie ulega również zapis w umowie § 9 WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIE I PŁATNOŚĆ,
który będzie miał brzmienia:
1.
Wartość umowną ryczałtową za wykonanie przedmiotu strony ustalają zgodnie z ofertą
Wykonawcy na kwotę: netto
zł + podatek VAT (23%)
zł, co daje
razem cenę brutto:
zł
(słownie
złotych
brutto:
•)
2.
Wartość umowna ryczałtowa została wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy.
3.
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, oraz ceny jednostkowe
wykazane przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym obowiązują w okresie trwania umowy i
nie podlegają waloryzacji.
4.
Ceny jednostkowe wykazane przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym uwzględniają
wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
5.
Wynagrodzenie ryczałtowe
Wykonawcy za roboty, rozliczane będzie
na
podstawie dziesięciu faktur, dziewięciu faktur częściowych to jest po wykonaniu odpowiednio
10%, 20%, 30%>, 40%>, 50%, 60%, 70%>, 80% , 90% zakresu robót oraz jednej faktury końcowej po
wykonaniu 100% wartości zadania, wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w
dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonych
przez
Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.
Załączone do faktur zestawienie wartości wykonanych i odebranych robót musi być
potwierdzone i sprawdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez
Zamawiającego.
6.
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za roboty, stanowić będzie sumę iloczynów ilości
wykonanych robót i cen jednostkowych odpowiadających poszczególnym pozycjom kosztorysu
ofertowego, powiększoną o podatek VAT.
0

Pozostałe zapisy zawarte w punkcie § 9 umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 3
Prosimy o zmianę maksymalnego terminu okresu gwarancji, jakości z 10 lat na 5 lat.
Wykonawca nie posiada wiedzy, które Firmy produkujące np. kostkę betonową (całą
galanterie betonową), ekrany akustyczne (gwarancja producenta 3 lata), kanalizacyjne itd.
udzielą gwarancji 10 letniej na swoje wyroby. Prosimy Zamawiającego o wskazanie takich
producentów, jeżeli istnieją.
Odpowiedź 3
Wykonawca nie jest zobowiązany udzielić gwarancji na okres 10 lat. Najdłuższy możliwy
okres gwarancji na okres 10 lat jest kryterium ceny oferty, za które Wykonawca może uzyskać
punkty do oceny jego oferty. Aby oferta Wykonawcy podlegała ocenia, jako zgodna z
warunkami SIWZ, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat.
Pytanie 4
Projekt Wykonawczy nie przewiduje montażu osadnika KPED 01.14, natomiast w załączonym
przedmiarze w poz. 5.1.3.1.11 Inwestor zamieścił w / w osadnik w ilości lszt.
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Proszę o potwierdzenie ujęcia w wycenie w / w osadnika wg. KPED 01.14 wraz z podania
miejsca montażu na przedmiotowym zadaniu.
Odpowiedź 4
Osadnik KPED 01.14 w ilości 1 sztuki należy przyjąć do wyceny. Osadnik zamontowany jest
przy studni nr D21. Poniżej zamieszczono rysunek poglądowy osadnika.

Pytanie 5
Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej profili podłużnych wraz z planem
sytuacyjnym z zaznaczonym przebiegiem kanału dotyczących pozycji przedmiarowej
5.1.3.1.29 t j . „przełączenia koryta odpływowego z ul. Konopnickiej przy ul. Warszawskiej rurą
fi 200mm dł. 58m ze studnią na włączeniu i z włączeniem do kanalizacji deszczowej".
Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny zadania.
Odpowiedź 5
Pozycja stanowi połączenie istniejącego rowu odwadniającego w ulicy Konopnickiej rurą PCV
fi 200 o długości 58 mb do nowej studni D3 na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i
Konopnickiej.
Pytanie 6
Według wyliczeń z PW profili kanalizacji sanitarnej wielkość robót ziemnych powinna
wynosić 1 930,00m uwzględniając rzędne terenu i dna rury. W załączonym przedmiarze
robót w poz. 5.2.1.4 są tylko mechaniczne roboty ziemne w ilości 85% całości robót. Brak jest
robót ziemnych liniowych ręcznych. Proszę o załączenie dodatkowej pozycji robót ziemnych
ręcznych w ilości 549,00m . Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny zadania.
Odpowiedź 6
Należy przyjąć ilość wykopów jako 1 9300,00 m . Ilość ta obejmuje roboty mechaniczne i
ręczne
3

3

3

Pytanie 7
Według wyliczeń z PW profili sieci wodociągowej wielkość robót ziemnych powinna wynosić
1 369,00m uwzględniając rzędne terenu i dna rury. W załączonym przedmiarze robót w poz.
5.3.2.1.1 są tylko mechaniczne roboty ziemne w ilości 85% całości robót. Brak jest robót
ziemnych liniowych ręcznych. Proszę o załączenie dodatkowej pozycji robót ziemnych
ręcznych w ilości 112,00m . Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny zadania.
3

3

Odpowiedź 7
Należy przyjąć ilość wykopów jako 1 369,00 m . Ilość ta obejmuje roboty mechaniczne i
ręczne
3

3

Pytanie 8
Proszę o wyjaśnienia, czego dotyczy pozycja 5.3.3.68 załączonego przedmiaru robót o treści
„Zabudowa reklamy w ilości lszt". Proszę o krótki opis w/w zabudowy reklamy.
Odpowiedź 8
Reklama do przestawienia

Pytanie 9
Proszę o wyjaśnienia n/w zapisu z opisu Projektu Wykonawczego sieci wodociągowej
„2.4.2. KSZTAŁTKI, ARMATURA - WYMAGANIA TECHNICZNE UWAGA! Łączenie rur za
pomocą zgrzewania doczołowego. Na sieci przewidziano zastosowanie kształtek do
zgrzewania elektrooporowego PE HD 100.", natomiast w załączonym przedmiarze w
poz.5.3.3.63 podane jest wykonanie połączeń doczołowych. Proszę o podanie czy połączenia
mają być wykonane metodą zgrzewania doczołowego, czy za pomocą kształtek do zgrzewania
elektrooporowego. Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny zadania.
Odpowiedź 9
Połączenie rur należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
Pytanie 10
Proszę o załączenie dokumentacji projektowej dot. przebudowy sieci ciepłowniczej na
przedmiotowym zadaniu wraz z uzgodnieniami Zakładu Energetyki Cieplnej. Powyższe jest
niezbędne do prawidłowej wyceny zadania.
Odpowiedź 10
Przebudowa sieci ciepłowniczej polega na umieszczeniu w pasie drogowym rur osłonowych
stalowych zgodnie z projektem technicznym i zapisem w punkcie 5.4.466 i 467
zamieszczonego kosztorysu.
Pytanie 11
Proszę o załączenie do materiałów przetargowych tabeli robót ziemnych, która jest niezbędna
do prawidłowej kalkulacji oferty. Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny zadania.
Odpowiedź 11
Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych.
Pytanie 12
W zamieszczonych materiałach przetargowych brak jest bardzo ważnego dokumentu
dotyczącego zatwierdzonych uzgodnień wraz z warunkami technicznymi oraz specyfikacji
odbioru robót z właścicielem pasa drogowego t j . GDDKiA. Prosimy o zamieszczanie
aktualnych uzgodnień dotyczących w/ w inwestycji. Powyższe jest niezbędne do prawidłowej
wyceny zadania.
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Odpowiedź 12
Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotowego zadania zastały zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego w projekcie budowlanym (Porozumienie z dnia 10.04.2018 roku
pomiędzy GDDKiA a Miastem Łowicz).
Pytanie 13
W zamieszczonych materiałach przetargowych brak jest Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych dotyczących robót związanych z nadzorem przyrodniczym,
ornitologicznym, chiropterologicznym oraz dendrologicznym. Brak STWiORB uniemożliwia
dokonanie prawidłowej oceny, co do zakresów robót przewidzianych przez Inwestora do
wykonania dla w / w branż. Prosimy o załączenie SSTWiORB z określonymi zakresami i
funkcjami dla w / w zakresów robót. Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny zadania.
Odpowiedź 13
Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotowego zadania zastały zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego w projekcie budowlanym (decyzja Nr 45/2018 z dnia
27.06.2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w decyzji tej podano zakres prac związanych z
nadzorem przyrodniczym, ornitologicznym, chiropterologicznym oraz dendrologicznym).
Pytanie 14
W zamieszczonych kosztorysach dot. branży drogowej w pozycjach: 2.1.1.2; 2.1.1.5 ;2.1.1.9;
2.1.1.12 podana jest tylko informacja o typie katalogu użytego do wyceny. Brak jest
czynników cenotwórczych tworzących cenę jednostkową . W związku z informacją o braku
możliwości zmian w kosztorysach prosimy o wprowadzenie pozycji z nakładami
umożliwiającymi wycenę zamieszczonych pozycji kosztorysu. Powyższe jest niezbędne do
prawidłowej wyceny zadania.
Odpowiedź 14
Wyceny pozycji nr 8,11,15,18 oraz pozycji 16,17 należy dokonać według podanej poniżej
tabeli.
M
R
Nakłady
Koszt
Lp.
Podstawa
Opis
jm
s
jedn.

8
dl

KNR 2-31
0802-07

Rozbiórka elementów dróg
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
mechanicznie, grubość podbudowy 20 cm
obmiar = 2095 m
2

1*

~R~robocizna
0.2132 r-g/m

446.6540

0.000

m-g

16.5505

0.000

0.00

m-g

16.5505

0.000

0.00

r-g

0.00

2

2*

-Sspycharka gąsienicowa 74 kW (100 K M )
0.0079 m-g/m
zrywarka przyczepna
0.0079 m-g/m
2

3*

2

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11
analiza
Demontaż wpustów
d.l d.1 indyobmiar = 14 szt
—R—robocizna
0.35 r-g/m

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00
szt
r-g

4,76

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Razem koszt) bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

5

KNR 231
0813-2

15
d.l

Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej
obmiar = 1291 m

-Rrobocizna
0.2109 r-q/m
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1*

16
dl

KNR 2-31
0813-02

m

r-g

272.2719

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00

Rozebranie krawężników betonowych na
podsypce piaskowej obmiar = 934 m

1*

-Rrobocizna 0
2109 r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
0.00
Rozebranie law pod krawężniki z betonu
17 KNR 2-31
d l 0812-03
obmiar = 126 m

m

r-g

196.9806

0.000

0.000

0.000

0.000

m

3

1*

r-g

-Rrobocizna
2.48 r-g/m
-S--

312.4800

0.000

148.6800

0.000

0.00

5

2*

sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
m-g 1.18 m-q/m

0.00

3

Razen i koszty bezpośrednie:
Razen i z narzutami:
0.00
Cena ednostkowa:
analiza indy Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi nz
18
załadowaniem i wyładowaniem samochodami i
widualna
dl
utylizacją obmiar = 2443 m

0.000

m

0.000

0.000

0.000

3

3

1*

-R~robocizna
0.1136 r-g/m
-M-

r-g

277.5248

0.000

Utylizacja
1.0 m /m
-S-

m

2443.0000

0.000

0.00

3

2*

3

3*

3

0.00

3

koparka gąsienicowa 1.20 m3
0.0338 m-g/m

m-g

82.5734

0.000

0.00

samochód samowyładowczy
10-15T
0.0734 m-g/m

m-g

179.3162

0.000

0.00

3

4*

3

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

Pytanie 15
W zamieszczonych kosztorysach dot. branży drogowej w pozycjach:2.2.3; 2.2.5; 2.2.6;2.2.9
Przyjęto do wyceny nakłady tylko dla 20 % materiałów natomiast 80% procent materiału
pochodzi z odzysku. Prosimy o wyjaśnienie skąd ma pochodzić założony odzysk. Powyższej
informacji nie można pozyskać z załączonej dokumentacji. Powyższe jest niezbędne do
prawidłowej wyceny zadania.
Odpowiedź 15
W pozycjach 43,45,46,49 nakłady na materiały zostały pomniejszone o 80%, ponieważ
powstały objazd będzie po wybudowaniu drogi do rozbiórki i materiały pochodzące z
rozbiórki będą własnością Wykonawcy.
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Pytanie 16
Prosimy o podanie parametrów geowłókniny przeznaczonej do separacji warstw gruntu.
Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny zadania
Odpowiedź 16
W wycenie przyjąć geowłókninę o parametrach - Masa powierzchniowa około 500 g/m2,
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma około 15 kN/m , w poprzek pasma około 23
kN/m, wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym wzdłuż pasma około 130% w
poprzek pasma około 100%, siła przebicia (metoda CBR) około 4 kN.
Pytanie 17
W załączonej dokumentacji przetargowej brakuje Specyfikacji Technicznej dla ekranów
dźwiękochłonnych. Brak danych technicznych dotyczących wypełnienia (to istotny czynnik
cenotwórczy}. Proszę o załączenie SSTWiORB w/w ekranów dźwiękochłonnych.
Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny zadania.
Odpowiedź 17
STWiORB dotycząca ekranów dźwiękochłonnych i branży konstrukcyjnej zostanie
zamieszczona s stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie 18
Brak uszczegółowienia, co do sposobu otwierania (mechanizmu) bram w ciągu ekranów
dźwiękochłonnych. Prosimy o uzupełnienie w/w elementów w celu prawidłowego wyceny
oferty.
Odpowiedź 18
W wycenie należy uwzględnić ręczny mechanizm otwierania, umożlwiający otwarcie bram
przez dorosłego człowieka.
Pytanie 19
W załączonych przedmiarach powierzchnia nawierzchni bitumicznych jest niezgodna z
zakresem robót bitumicznych w projekcie budowlanym załączonym do dokumentacji
przetargowej. Prosimy o wskazanie prawidłowego zakresu z podaniem powierzchni
przedmiotowego zadania robót bitumicznych.
Odpowiedź 19
Inwestycja powiązana jest z kilkoma drogami gminnymi, w związku z czym należy wykonać
niezbędne połączenia nowych nawierzchni ze starymi w ulicach Gdańskiej, Chrobrego,
Konopnickiej, Dworcowej, Warszawskiej zatem zakres prac bitumicznych będzie większy.
Do wyceny należy przyjąć zakres prac bitumicznych z przedmiaru robót.
Na załącznikach do odpowiedzi nr 19 / l i 19/2 przedstawiono zakres prac związanych z
dojazdem do os. Dąbrówka, co odpowiada pozycją w przedmiarze robót od 150 dol66.
Konstrukcja nowej nawierzchni tak jak w przypadku ul. Wyzwolenia. Konstrukcja w części ul.
Dworcowej i ul. Starej Bolimowskiej warstwa ścieralna gr. 4cm z uwzględnieniem nawiązania
wysokościowego.
Na załączniku do odpowiedzi nr 19/3 przedstawiono zakres prac polegający na odtworzeniu
nawierzchni na odcinku ul. Warszawskiej do ul. Konopnickiej odcinek od końca zakresu w
projekcie budowlanym w stronę mostu co odpowiada pozycją w przedmiarze robót od 130
dol34.
W przedmiarze robót od 183-184 uwzględniono odtworzenie nawierzchni w ul.
Konopnickiej( od strony mostu].
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Pytanie 20
Czy inwestor posiada prawo dysponowania terenem, po którym będzie przebiegał objazd
(uzgodniony z GDDKiA) drogi krajowej DK70. Teren ten jest własnością Spółdzielni
Mieszkaniowej w Łowiczu.
Odpowiedź 20
Postronnie Inwestora jest uzyskanie zgód na przeprowadzenie objazdu zgodnie z
zaproponowaną lokalizacją.
Pytanie 21
W załączony przedmiarze dotyczącym rozbiórki drogi tymczasowej uzgodnionej z GDDKiA
jest policzone tylko frezowanie. Brak jest usunięcia konstrukcji wraz z wywozem i
przywrócenia do stanu pierwotnego. Prosimy o załączenie do przedmiaru pozycji dotyczącej
rozbiórki konstrukcji tymczasowej drogi wraz z wywozem oraz pozycje porządkowe.
Odpowiedź 21
W pozycji 52 uwzględniono rozbiórkę konstrukcji drogi.
Pytanie 22
W załączonym przedmiarze robót w pozycji nr 2.2.1.0 Inwestor przewiduje wykonanie kilku
dróg tymczasowych z płyt betonowych drogowych, jako l k p l . Proszę o wskazanie na planie
sytuacyjnym odcinków w / w dojazdów, jako drogi tymczasowe do marketów MILA,
BIEDRONKA, JYSK oraz innych obiektów handlowych. Powyższe jest niezbędne do
prawidłowej wyceny zadania.
Odpowiedź 22
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dojazdu samochodów ciężarowych do
marketów MILA, BIEDRONKA, JYSK oraz innych obiektów handlowych znajdujących w części
zachodniej ul. Bolimowskiej oraz na os. Dąbrówka
Pytanie 23
Proszę o potwierdzenie dotyczące istniejących budynków oraz garaży przeznaczonych do
rozbiórki, że są puste i niezamieszkane przed przekazaniem placu budowy (w sensie
formalno-prawnym nadają się do rozbiórki).
Odpowiedź 23
Zamawiający informuje, że obiekty budowlane znajdujące się w nowym pasie drogowym
zgodnie z decyzją ZID zostały przejęte przez Skarb Państwa pod inwestycję w dysponowaniu
Miasta Łowicza. Budynek mieszkalny ul. Bolimowska 13a będzie przekazany do rozbiórki w
ciągu 30 dni od podpisania umowy, a budynek na działce nr 2531/4 (ul. Warszawska 5)
będzie przekazany w ciągu 90 dni od podpisania umowy. Garaże znajdujące się na działkach
przy ul. Bolimowskiej są sukcesywnie opróżniane przez właścicieli.
Pytanie 24
Dotyczy D.05.03.13b. W pkt.1.3 wskazano wykonanie warstwy ścieralnej z SMA LA 8.
Mieszanka , z uwagi na dużą zawartość wolnych przestrzeni niesie za sobą ryzyko degradacji
w okresie zimowym. Nawierzchnia z SMA LA8 wymaga specjalnych
zabiegów
utrzymaniowych min 2 razy w roku ( usuwanie zanieczyszczeń z p o r ó w ) , w celu zachowania
skuteczności akustycznej i zdolności odprowadzania wody. Czy Zamawiający planuje takie
czynności? Prosimy o rozważenie możliwości zastosowania tradycyjnej mieszanki SMA8,
45/80-55, która zapewni szczelność nawierzchni i wymaganą odporność na deformacje
trwałe. Przywołany w SST dokument techniczny WT2-2014 zaleca tą mieszankę w celu
zmniejszenia poziomu hałasu.
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Odpowiedź 24
Zamawiających informuje, że warstwę ścieralna należy wykonać zgodnie z projektem.
Nawierzchnia z SMA LA8 należy wciągu okresu gwarancyjnego min. 2 razy w roku poddać
pielęgnacji polegająca na usunięciu zanieczyszczeń z porów, w celu zachowania skuteczności
akustycznej i zdolności odprowadzania wody.
Pytanie 25
Dotyczy D.05.03.13b. W pkt.2.2 wskazano do zaprojektowania mieszanki SMA LA 8 asfalt PMB
65/105-60. Takie lepiszcze jest zamawiane na specjalne życzenie i przy stosunkowo
niewielkiej produkcji w rafinerii istnieje ryzyko niejednorodności. Ewentualne etapowanie
robót , jak i brak możliwości wykorzystania asfaltu na inne kontrakty stanowi poważne
utrudnienie logistyczne dla wytwórni. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu
PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 celem uproszczenia technologii produkcji.
Odpowiedź 25
Zamawiających informuje, że warstwę ścieralna należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie 26
Z uwagi na skomplikowany proces technologiczny, Wykonawca prosi o zmianę konieczności
zastosowania mieszanki SMA LA na tradycyjną mieszankę SMA 8 oraz ewentualną rezygnację
z jej uszorstkowienia, co zapewni obniżenie poziomu hałasu nawierzchni. Przy tak małym
zakresie robót oraz konieczności podziału odcinków na wiele etapów, zastosowanie
mieszanki SMA LA jest rozwiązaniem nieekonomicznym, podnoszącym koszty całej
inwestycji.
Odpowiedź 26
Zamawiających informuje, że warstwę ścieralna należy wykonać zgodnie z projektem.
Pytanie 27
W załączonej dokumentacji brak jest STWiORB na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC
8S i AC 11S. Prosimy o jej załączenie.
Odpowiedź 27
STWiORB na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S i AC 11S załączono w pliku
załączniki.
Pytanie 28
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej (*dwg).
Odpowiedź 28
Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji edytowalnej.
Pytanie 29
Prosimy o udostępnienie prawomocnej decyzji ZRiD/pozwolenia
na budowę na
przedmiotową inwestycję.
Odpowiedź 29
Zamawiający zamieści decyzję nr 228/18 o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na
stronie internetowej w zakładce obejmującej powyższe postępowanie przetargowe.
Pytanie 30
Prosimy o wyjaśnienie przebiegu trasy objazdu. Zgodnie z rys. 8.ekrany_akustycznei_loka,
jego trasa przebiega poza granicami pasa drogowego, W związku z powyższym, na kim
spoczywa konieczność uzyskania zgody na czasowe zajęcie terenu pod budowę objazdu oraz
pokrycie kosztów z tym związanych ?
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Odpowiedź 30
Przebieg objazdu jest wstępnie zaproponowany przez Inwestora. Może on być modyfikowany
w zależności od warunków i propozycji Wykonawcy. Działka nr 2501/9 jest objęta decyzją
ZRID w związku z czasowym zajęcie pod budowę sieci wodociągowej a na działkę nr 8552/1
posiada wstępną zgodę właściciela. Pozostałe działki pod drogę tymczasową są we władaniu
Inwestora.
Pytanie 31
Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy w formie
uproszczonej, natomiast najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu kosztorys w formie szczegółowej (zgodnie z zapisami pkt. 15.3 SIWZ :
"Kosztorys należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie
zawierającej następujące pozycje kosztorysowe: Lp., podstawę wyceny, opis zgodny z opisem
w przedmiarze robót, jednostkę miary, nakłady, koszt jednostkowy, robociznę, materiały i
sprzęt, zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny w postaci tabeli wraz z ich cenami").
Odpowiedź 31
Zamawiający nie żąda złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą (brak takiego zapisu w
siwz). Kosztorys szczegółowy sporządzony według wytycznych zapisanych w punkcie 15.3
należy złożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.
Pytanie 32
W załączonej SIWZ brak jest Formularza 2.1. „Kosztorys ofertowy" (Kosztorys ofertowy oraz
Zbiorcze zestawienia kosztów stanowią odrębny plik pod nazwą „Kosztorys"). Prosimy o jego
uzupełnienie.
Odpowiedź 32
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w przedmiotowym przetargu przedmiar robót
(pozycja 9) w wersji edytowalnej z rozszerzeniem ATH. Format ten umożliwia otwarcie
zamieszczonego przedmiaru/kosztorysu w dostępnych programach kosztorysowych i
wyedytowanie go, jako kosztorys ofertowy.
Pytanie 33
Wykonawca prosi o udostępnienie planu wytyczeniowego części drogowej.
Odpowiedź 33
Dane niezbędne do wytyczenia geodezyjnego zawiera projekt budowlany i wykonawczy.
Pytanie 34
Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.
Odpowiedź 35
Dokumentacja geotechniczna zamieszczona jest w projekcie budowlanym.
Pytanie 36
Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie doprowadzenie podłoża do Gl ? Jeżeli tak, prosimy o
dodanie takich pozycji do kosztorysu.
Odpowiedź 36
W przedmiarze robót i dokumentacji technicznej przewidziano kategorię ruchu K6 co wiąże
się z doprowadzeniem dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni do uzyskania wtórnego
modułu odkształcenia E2>120MPa, zatem przewidziano doprowadzenie podłoża do Gl.
Dodatkowo przywiedziono geowłókninę, parametry podano w odpowiedzi nr 16.
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Pytanie 37
Wykonawca prosi o podanie rodzaju kostki betonowej na zjazdach/publicznych/prywatnych
oraz na ciągu pieszo-rowerowym.
Odpowiedź 37
W wycenie należy przyjąć następujące rodzaje kostek:
- zjazdy publiczny typu „kość" kolor gr.8cm
- zjazdy indywidulane typu „kość" kolor gr.8cm
-ciągi piesze typu „cegiełka" szary gr.8cm
Pytanie 38
Wykonawca prosi podanie lokalizacji zbrojenia nasypu na inwestycji oraz przekazanie
specyfikacji technicznej na przewidziane do wbudowania geosyntetyki wraz z projektem
wzmocnienia nasypu.
Odpowiedź 38
Zamawiający informuje, że geowłóknina przewidziana jest zgodnie z dokumentacją w ciągu
drogi krajowej i ujęta w przedmiarze robót Droga Krajowa.
Pytanie 39
Czy projekt Docelowej Organizacji Ruchu jest zatwierdzony, czy jego zatwierdzenie leży po
stronie Wykonawcy ?
Odpowiedź 39
Projekt organizacji ruchu zamieszczony jest na stronie internetowej, jest uzgodniony w
GDDKiA i leży to po stronie Inwestora.
Pytanie 40
Wykonawca prosi o wskazanie miejsca odwozu materiałów uznanych przez Zamawiającego,
jako nadające się do powtórnego wbudowania/ dłużyc powstałych po ścięciu drzew/
destruktu z frezowania etc.
Odpowiedź 40
W wycenie należy uwzględnić przewóz materiałów do 4km.
Pytanie 41
Wykonawca prosi o załączenie STWiORB na branże konstrukcyjną.
Odpowiedź 41
STWiORB na branże konstukcyjną w pliku załączniki
Pytanie 42
Czy Zamawiający potwierdza fakt, iż ścieżka rowerowa ma posiadać tylko jedną warstwę
bitumiczną AC 8 S gr. 4 cm ? Przyjęcie takiego rozwiązania rodzi problemy na etapie
wykonawstwa jak i późniejszego utrzymania i trwałości nawierzchni.
Odpowiedź 42
W wycenie ścieżki rowerowej należy przyjąć wykonanie dwóch warstw nawierzchni 4+4 cm
łącznie grubość 8cm
Pytanie 43
Wykonawca prosi o przekazanie projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci ciepłowniczej.
Odpowiedź 43
Przebudowa sieci ciepłowniczej polega na umieszczeniu w pasie drogowym rur osłonowych
stalowych zgodnie z projektem technicznym i zapisem w pozycji 466 i 467 zamieszczonego
kosztorysu.
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Pytanie 44
Wykonawca prosi o określenie zakresu przebudowy ul. Bolimowskiej w „starym „ śladzie.
Projekt branży drogowej nie zawiera przekrojów typowych dla tej ulicy.
Odpowiedź 44
Odpowiedzi nr 19 zwiera zakres prac w ul. Starej Bolimowskiej
Pytanie 45
Wykonawca wnosi o sprostowanie par. 11 ust. 1 pkt 5} w związku z odwołaniem w
powołanym pkt do nieistniejącego pkt 6.2 w ramach par. 9 ust. 1 umowy.
Odpowiedź 45
Zamawiający informuje, iż zapis zawarty w par. 11 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
Za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
2000,00 wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia
licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo
- finansowym;
Pytanie 46
Wykonawca w odniesieniu do par. 7 ust. 2 umowy w związku z par. 2 ust. 2 pkt b) i par. 6 ust.
1 pkt 1) umowy, prosi o potwierdzenie, że Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje Wykonawcę o planowanej dacie przekazania terenu budowy biorąc pod uwagę
konieczność przekazania określonych w par. 7 ust. 2 umowy dokumentów i oświadczeń na 5
dni przed przekazaniem terenu budowy przez Zamawiającego, która to data nie jest znana
Wykonawcy i która może przypaść na okres krótszy niż 5 dni wskazany w par. 7 ust. 2 umowy
(sformułowanie: "do 30 dni").
Odpowiedź 46
Przekazanie terenu i placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy. Jeżeli termin ten
Wykonawcy nie będzie odpowiadał z różnych przyczyn, Zamawiający przekaże teren budowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.
Pytanie 47
Jaka jest podstawa prawna uregulowania w par. 8 ust. 2 pkt 1) biegu okresu gwarancji i
rękojmi od daty zakończenia odbioru robót (lub usunięcia usterek i wad) przez GDDKiA. To
jest, czy na zadaniu odbiór robót będzie dokonywać GDDKiA, czy Zamawiający, z którym
przyszły Wykonawca będzie miał zawartą umowę o roboty budowlane?
Odpowiedź 47
Powyższy zapis wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Miastem Łowicz z dnia 10.04.2018 roku.
Porozumienie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie 48
Skąd wynika uprawnienie GDDKiA do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych i czy
przeprowadzenie tych przeglądów zgodnie z par. 8 akapit "Przeglądy gwarancyjne" oznacza
wypełnienie zobowiązań umownych wobec Zamawiającego?
Odpowiedź 48
Powyższy zapis wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Miastem Łowicz z dnia 10.04.2018 roku.
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Pytanie 49
Czy terminy usunięcia wad wskazane przez GDDKiA należy traktować, jako równoznaczne z
ich ustanowieniem przez Zamawiającego? A podpisanie protokołu potwierdzającego
usunięcie wad przez GDDKiA jest równoznaczne z potwierdzeniem usunięcia tych wad przez
Zamawiającego?
Odpowiedź 49
Powyższy zapis wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Miastem Łowicz z dnia 10.04.2018 roku.
Pytanie 50
Wykonawca przedstawia ww. pytania ze względu na brak informacji, jaka jest rola GDDKiA na
przedmiotowym zadaniu i wzajemna relacja Zamawiającego i GDDKiA oraz czy działania
podejmowane wobec GDDKiA zwalniają Wykonawcę z obowiązków wobec Zamawiającego.
W par. 16 ust. 2 projektu umowy wskazano, że: "Wykonawca zadania zobowiązany jest do
podpisania aneksu przenoszącego z Miasta Łowicz na rzecz GDDKiA gwarancje
bankowe/ubezpieczeniowe
w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania,
zabezpieczające uprawnienia wynikające z gwarancji, jakości i rękojmi za wady w umowie
podpisanej z Wykonawcą robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w / w aneks do
Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia odbioru ostatecznego Inwestycji przez GDDKiA."
W
związku
z
zacytowanym
wymogiem
Wykonawca
wnosi
o
wyjaśnienia:
a) Czy wymóg zawarcia aneksu dotyczy aneksu do Umowy z Zamawiającym, w którym mają
zostać przeniesione prawa i obowiązki z gwarancji i rękojmi (?), czy wymóg ten dotyczy
aneksu do gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej? Dla Wykonawcy zawarta regulacja jest
niejednoznaczna. Wykonawca ma wątpliwości, jakie uprawnienia / obowiązki mają zostać
przeniesione na GDDKiA. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji zgodnie z projektem
Umowy przysługują Miastu Łowicz. Wykonawca, nie posiadając tych praw, nie jest również
uprawniony do ich przeniesienia na inny podmiot. Tożsama sytuacja dotyczy gwarancji na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Beneficjentem jej będzie Zamawiający, a zatem
odpowiednią regulacją byłoby wskazanie, że Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia
tych praw na GDDKiA , a w warunki gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych powinny
taką możliwość przewidywać. Z powyższych względów, wydaje się być niezasadne nałożenie
na Wykonawcę obowiązku zawierania Aneksów. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, o jakim
Aneksie jest mowa w ww. postanowieniu umownym i jakie uprawnienia (choć ściślej po
stronie Wykonawcy są w tym zakresie obowiązki) mają zostać przeniesione i czy
Zamawiający nie uznaje za zasadne dokonanie zmiany ww. postanowienia, skoro to
Zamawiającemu
a
nie
Wykonawcy
będą
te
uprawnienia
przysługiwały?
b) Wykonawca wskazuje również, że w powołanym postanowieniu mowa jest o gwarancji
zabezpieczenia należytego wykonania zabezpieczającej uprawnienia wynikające z "gwarancji,
jakości" i "rękojmi". Wykonawca wyjaśnia, że 30% zabezpieczenie służy zabezpieczeniu
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Tym samym, jeżeli Zamawiający w powołanej regulacji
oczekuje złożenia aneksu do udzielonego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej niezasadne jest oczekiwanie zawarcia aneksu do takiej gwarancji w
zakresie zabezpieczenia uprawnień z gwarancji, jakości. Gwarancja nie jest udzielana na
zabezpieczenie tych roszczeń, (co też koresponduje z par. 16 ust. 2 projektu Umowy). W
związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest dokonanie zmiany tego postanowienia
umownego.
c) Wykonawca wskazuje również, że w jego ocenie zasadne jest wskazanie przez
Zamawiającego podstawy nałożenia na Wykonawców omawianego obowiązku dostarczenia
aneksu. Z powyższym wiążą się dwa zagadnienia. Jeżeli Zamawiający oczekuje przedstawienia
Aneksu do gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej to wnioskodawca również zobowiązany
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jest wskazać bankowi lub ubezpieczycielowi, dla jakiego podmiotu i w związku z realizacją,
jakiego zadania wnosi o udzielenie gwarancji. Ponadto, regulacja zawarta w projekcie Umowy
obejmuje obowiązek zawarcia i przedłożenia GDDKiA aneksu na Wykonawcę. Jeżeli
Zamawiający oczekuje zawarcia aneksu do Umowy to jego zawarcie jest czynnością
dwustronną i wymaga również podpisu Zamawiającego. W takim przypadku nałożenie
obowiązku na jedną stronę Aneksu jest nieuzasadnione. Wykonawca zauważa również, że w
przedmiotowym postanowieniu podpisanie aneksu przenoszącego gwarancje - jeżeli miałaby
dotyczyć samych uprawnień z gwarancji - stanowi obowiązek wykonawcy istniejący
wyłącznie, gdy dany podmiot złoży akurat zabezpieczenie w takiej formie. Wykonawca wnosi
o wyjaśnienie, co będzie w sytuacji, gdy zabezpieczenie będzie złożone w formie pieniężnej,
czy wtedy Zamawiający będzie przekazywał środki GDDKiA i na jakiej podstawie?
Odpowiedź 50
Powyższy zapis wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Miastem Łowicz z dnia 10.04.2018 roku. Zgodnie z
wymienionym porozumieniem po zakończeniu prac i odbiorze przedmiotowego zadania,
droga wraz z rondami i infrastrukturą zostanie przekazana do GDDKiA, która to będzie jej
właścicielem i zarządcą. Wobec tego wszelkie przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne oraz
sposób usuwania usterek ustalany będzie z zarządca drogi czyli GDDKiA, co zawarte jest w
w/w porozumieniu. W związku z tym Wykonawca prac zobowiązany jest do podpisania
aneksu
przenoszącego
z
Miasta
Łowicz
na
rzecz
GDDKiA
gwarancje
bankowe/ubezpieczeniowe
w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania,
zabezpieczające uprawnienia wynikające z gwarancji, jakości i rękojmi za wady w umowie
podpisanej z Wykonawcą robót.
W przypadku gdy aneksowanie zabezpieczenia dostarczonego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej będzie wymagało podpisu Zamawiającego, Zamawiający nie uchyli się
od złożenia takiego podpisu. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie pieniężnej (co
raczej jest mało prawdopodobne, gdyż będzie to duża kwota) kwota ta zostanie przekazana
protokolarnie na konto wskazane przez GDDKiA, o czym zostanie również powiadomiony
Wykonawca prac.
Pytanie 51
Prosimy o określenie parametrów nasadzeń drzew i krzewów: gatunki, wysokości, obwody,
rodzaj donicy it. Brak takich informacji w dokumentacji projektowej.
Odpowiedź 52
Informacja na temat gatunków drzew zawarta jest w projekcie budowlanym - decyzja
środowiskowa strona 480. Zamawiający wymaga aby drzewa miały ukształtowana bryłę
korzeniową, wysokość początku korony minimum 2,20 metra od powierzchni ziemi, drzewa
minimum 2 letnie.
UWAGA - w przypadku pytań dotyczących zamieszczonego przedmiaru/kosztorysu
prosimy o stosowanie numeracji zgodnej z zamieszczonym przedmiarem/kosztorysem
(wersja PDF), a nie własnej numeracji pozycji kosztorysu. Podanie numeracji zgodnej z
zamieszczonym przedmiarem/kosztorysem (wersja PDF) umożliwi Zamawiającemu
udzielenie poprawnej odpowiedzi dotyczącej konkretnego punktu.
Z poważaniem

Krzysztof Jan

Kaliński
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