Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2020-08-24

WYKONAWCY
Znak postępowania: IOD.271.4.2020.TB
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Niechorzu,
Gmina Rewal”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający odpowiada na złożone poniższe zapytania:

Odpowiedzi Zamawiającego.
Ad.1
Zamawiający wskazał obowiązek stosowania norm europejskich dotyczących zastosowania
drobnowymiarowych elementów betonowych, informacja aktualizacyjna o wprowadzeniu do
stosowania normy PN-EN 1338:2005 – betonowe kostki brukowe, została wskazana w SST D05.03.23 – nawierzchnia z kostki betonowej , odniesieniem do stosowania normy PN-EN
1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC - krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, elementy
odprowadzające wodę, wymagania i metody badań, są zapisy SST D-08.01.01.b.
Ad. 2
Wymiana gruntu, oraz transport urobku dotyczy robót budowlanych związanych z wykonaniem
koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzanej nawierzchni, chodników, oraz zjazdów. Do
wyceny należy przyjąć koszty zakupu i transportu kruszyw, jak również koszty transportu gruntu
pozyskanego podczas robót związanych z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne.
Ad.3
Zamawiający postanawia wykreślić zapis roz. 13 pkt. 2 ppkt 8 zawarty w SIWZ . W zakres robót
wchodzi m.in. regulacja istniejących włazów kanałowych, zaworów wodociągowych, gazowych,
regulacja studni teletechnicznych, oraz ewentualna naprawa uszkodzonych w trakcie realizacji
robót, urządzeń uzbrojenia podziemnego (załącznik nr 7 do SIWZ - pkt. 9.3).
Ad.4
Zgodnie z zapisami pkt. 9.5. załącznika nr 7 do SIWZ w przypadku zaistnienia konieczności
wykonania prac nieobjętych umową, realizacja takich robót będzie możliwa na podstawie
dodatkowego zamówienia. Zamawiający informuje, iż zgodnie z opinią geotechniczną
sporządzoną na potrzeby realizacji inwestycji na nieruchomości oznaczonej dz. nr 375/3, na
przedmiotowym terenie występują grunty nośne, poniżej warstwy glebowej występują gliny
pylaste i gliny w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,20 (warstwa II), gliny
i gliny pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym o IL = 0,10 (warstwa III), a także piaski w
stanie średniozagęszczonym.

Ad. 5
Poniżej skan Zgłoszenia.

Ad. 6
Zapis pkt. 5.2. ppkt b) wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ, otrzymuje brzmienie: zakończenie
robót, oraz dokonanie zgłoszenia gotowości do odbioru robót – do dnia 31 października 2020 r.
Ad.7
Tak. Wykonanie drogi z podbudową z kruszywa łamanego spełnia postawiony warunek
wykonania drogi z kruszywa łamanego o wskazanych parametrach.
Ad. 8
Zamawiający nie wyraża zgodę na przedmiotową zmianę.
Za Zamawiającego
Pełnomocnik
Tomasz Bartkowski

