Olsztyn, dnia 04 listopada 2020 r.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie

Znak pisma: O/OL.D-3.2412.29.2020.7
Dotyczy:
przetargu nieograniczonego pn. Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych
w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na zadania

WYKONAWCY
/strona internetowa Zamawiającego/
Wyjaśnienia treści SIWZ - Pakiet 4
Przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami [1]:
Lp.

Pytanie

Odpowiedź

54.

W
załączonych
do
postępowania
materiałów brakuje przedmiaru na prace
elektryczne dla zadania 4, prosimy o jego
udostępnienie. Zwracamy się z prośbą o
wskazanie
w której pozycji kosztorysu należy ująć
wykonanie
oświetlenia
w
ramach
wykonywanych prac

W ramach Zadania nie przewiduje się prac
elektrycznych. Projekt budowlany nie obejmuje
wykonanie oświetlenia.

55.

W
załączonych
do
postępowania
materiałów brakuje przedmiaru na prace
elektryczne dla zadania 5, prosimy o jego
udostępnienie. Zwracamy się z prośbą o
wskazanie
w której pozycji kosztorysu należy ująć
wykonanie
oświetlenia
w
ramach
wykonywanych prac

W ramach Zadania nie przewiduje się prac
elektrycznych. Projekt budowlany nie obejmuje
wykonanie oświetlenia.

56.

Poz. 43 „Zakup i instalacja ścianki
szczelnej AZ14-700 dł. 6m" kosztorys —
Zadanie nr 3 oraz poz. 52 „Zakup i
instalacja ścianki szczelnej AZ28-700 dł.
12 m" kosztorys — Zadanie nr 4.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. Dopuszcza się
stosowanie materiałów równoważnych.

Zwracamy się do Zamawiającego o
określenie czy jest możliwe zastosowanie
profili równoważnych do AZ14-700 i
AZ28-700, o nie mniejszym wskaźniku
wytrzymałości na zginanie np. profilu
„GU"?
57.

W związku z poz. dotyczącą instalacji

W

załączeniu

Zamawiający

przekazuje

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Krawczyk
tel. (89) 521-28-08, fax (89) 521-28-83
e-mail: akrawczyk@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Olsztynie
e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel.: (89) 521 28 00
fax: (89) 527 23 07
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58.

ścianki szczelnej, która będzie miała
ważący wpływ na kwotę oferty, w celu
poprawnej i rzetelnej kalkulacji zwracamy
się do Zamawiającego o załączenie
dokumentacji geologicznej dla Zadania nr
3 oraz Zadania nr 4.

dokumentację geologiczną – patrz załącznik nr
1.

Poz. 43 „Zakup i instalacja ścianki
szczelnej AZ14-700 dł. 6m" kosztorys —
Zadanie nr 3 oraz poz. 52 „Zakup i
instalacja ścianki szczelnej AZ28-700 dł.
12 m" kosztorys — Zadanie nr 4.
Zwracamy się do Zamawiającego o
określenie czy jest możliwe zastosowanie
zamienników krajowych z tymi samymi
parametrami Wx tj. GU14N Wx 1400
(107,0kg/m2) oraz GU28N Wx 2755
(162,3kg/m2)?

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. Dopuszcza się
stosowanie materiałów równoważnych.

Termin składania i otwarcia ofert
Informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Podstawa prawna:
[1] art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
[2] art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Załączniki
1)

Dokumentacja geologiczna

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Mirosław Nicewicz
Dyrektor Oddziału
GDDKiA w Olsztynie
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