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WZPI-ZP.271.1.52.2018

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych
nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta
Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.”

Szanowni Państwo!
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z
późn. zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy nr 1:
„Do jakiego zakresu powierzchni będą stosowane pozycje nr 6,7,8 formularza cenowego, dotyczące
nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu od 3-6 cm
wg załącznika 8b?”
Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycje kosztorysowe nr 6, 7, 8 formularza cenowego - załącznik 8b, będą stosowane do
prac o charakterze remontowym o powierzchni od 5 m2 do 50 m2 w jednym miejscu. Do
remontów powierzchni w jednym miejscu ponad 50 m2 stosowane będą pozycje 23 i 24.
Pytanie Wykonawcy nr 2:
„Na czym polega ręczne obcinanie krawędzi nawierzchni przy remontach cząstkowych obok
czynnego pasa ruchu oraz do jakiej powierzchni będą obowiązywały wspomniane remonty wg
pozycji 21 formularza ofertowego 8 b?”
Odpowiedź Zamawiającego:

Ręczne obcinanie krawędzi przy remontach cząstkowych polega na wycięciu uszkodzonych
miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów bez użycia piły spalinowej do cięcia
nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą. Obcinanie krawędzi z użyciem piły będzie
rozliczane jako mechaniczne.
Rozliczenia remontów cząstkowych będą dokonywane są na podstawie katalogów KNR
i KNNR. Powyższe katalogi definiują pojęcie remontu cząstkowego. Zgodnie z rozdziałem
11 katalogów: KNR 2-31 i KNNR 6 pod pojęciem remontu cząstkowego rozumie się
naprawę pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat dla nawierzchni bitumicznych
typu średniego i ciężkiego o powierzchni do 2 m2 a typu lekkiego do 5 m2. W związku
z powyższym, jako remonty cząstkowe będą rozliczane remonty uszkodzonej nawierzchni
o powierzchni w jednym miejscu do 5 m2.
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Pytanie Wykonawcy nr 3:
„Przy jakich remontach cząstkowych będzie stosowane ręczne obcinanie krawędzi nawierzchni
a kiedy mechaniczne obcinanie krawędzi nawierzchni, wg pozycji 21 i 25 formularza ofertowego
8b?”
Odpowiedź Zamawiającego:

Decyzja o wykonaniu remontów cząstkowych z obcinaniem krawędzi ręcznie lub
mechaniczne będzie ustalane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą indywidualnie
odnośnie do zleconych remontów.
Pytanie Wykonawcy nr 4:
„Czy pozycje 23 i 24 formularza ofertowego 8 b, będą stosowane jednie przy remontach nawierzchni
powyżej 50 m2?”
Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, pozycje 23 i 24 formularza ofertowego będą stosowane do remontów nawierzchni
powyżej 50 m2 w jednym miejscu.
Pytanie Wykonawcy nr 5:
„Dla jakiej kategorii ruchu należy przyjąć mieszankę mineralno bitumiczną w pozycjach
6,7,8,9,21,22,23,24,25,26 formularza ofertowego 8b?”
Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny pozycji 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26 formularza ofertowego należy przyjąć
mieszankę mineralno bitumiczną dla kategorii ruchu KR 1-2.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert tj. na dzień
15.01.2019 r. na godz. 11:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta - Biuro
Podawcze stanowisko Nr 5. Otwarcie ofert nastąpi 15.01.2018 r. o godz. 11:15 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Kowalczuk
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