Toruń, dnia 30.04.2019 r.

DZP-271.36.2019
WSZYSCY WYKONAWCY
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
( t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – dalej ustawa Pzp lub Pzp, uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego
wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej SIWZ lub Specyfikacja, w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp na:
Remont ul. Żółkiewskiego w Toruniu
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1) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami pod wszystkie elementy projektowanego
układu drogowego.
2) Prosimy o określenie jakie materiały z rozbiórki należy przetransportować na składowisko Zamawiającego, a
jakie stają się własnością Wykonawcy. Prosimy również o podanie lokalizacji składowiska.
3) Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów rozbiórkowych.
4) Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza, do wbudowania w warstwy podbudowy z kruszywa,
kruszywo z recyklingu.
5) Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza, do wbudowania w warstwy podbudowy z kruszywa,
kruszywo wapienne.
6) Prosimy o określenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiający będzie wymagał wykonania
odcinków próbnych. Prosimy również o podanie lokalizacji i powierzchni tych odcinków.
7) Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstw
bitumicznych.
8) Prosimy o potwierdzenie, że zatoki autobusowe wraz z wiatami usytuowane w ciągu ul. Żółkiewskiego są
wykonane docelowo i nie podlegają modernizacji.
9) Prosimy o informację, czy MZD Toruń będzie odbierającym cały zakres robót, także na parkingach przy CH
Copernicus.
10) W przedmiarze dotyczącym kanalizacji deszczowej na ul. Żółkiewskiego brakuje pozycji dotyczącej
wykonania studni D4. Prosimy o weryfikację przedmiarów.
11) W SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.02a. zamawiający wskazuje na zastosowanie kruszyw, o
parametrze nasiąkliwości WA24 (1), parametr ten wskazuje na kruszywo pochodzące od kilku konkretnych
dostawców, i zawęża ilość dostawców o 90%. Wnosimy o zmianę parametru nasiąkliwości z tabeli w punkcie
2.2.3, na zgodny z krajowym dokumentem odniesienia tj. WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010r." - tj. wymagany parametr WA24 (2)
12) W dokumentacji przetargowej występuje niespójność dotycząca zastosowania granulatu asfaltowego do
mieszanek na warstwę podbudowy AC 22P KR 5-7 i warstwę wiążąca AC 16 W KR 5-7. Prosimy o
potwierdzenie, że zgodnie z zapisami ST D.04.07.01a i D.05.03.05b można stosować granulat asfaltowy do
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warstwy podbudowy i warstwy wiążącej.
13) Dotyczy D.04.07.01a Specyfikację opracowano w oparciu o dokumenty techniczne WT1, WT2-2014. W
pkt.2.4 nie przedstawiono jednak wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego, co jest niezgodne instrukcją
WT1-2014. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować się do wyżej
wymienionych wytycznych.
14) W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do
mieszanki SMA 8 KR 5-7. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju asfalt jaki należy zostać zastosować do
mieszanki SMA 8.
15) W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak wymagań dotyczących wykonania warstwy ścieralnej AC 5 S
50/70 KR 1-2. Prosimy o potwierdzenie , że mieszankę na warstwę ścieralną AC 5 S 50/70 KR 1-2 należy
zaprojektować wg aktualnych dokumentów technicznych WT1,WT2-2014.
16) Prosimy o określenie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.
17) Prosimy o określenie okresu pielęgnacji zieleni.
18) Prosimy o określenie okresu gwarancji na zieleń.
19) Prosimy o podanie wartości kosztorysu inwestorskiego.
20) Prosimy o podanie wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
przedmiotowego zadania.
21) Prosimy o określenie czy fragment ścieżki zaznaczony na planie sytuacyjnym ul. Żółkiewskiego jako
wyodrębniony wg. Innego opracowania będzie należał do zakresu przedmiotowego zadania.
22) Prosimy o określenie w jakim miejscu Zamawiający będzie wymagał wykonania ścieku przykrawężnikowego
– brak takiej informacji w projekcie
23) Ze względu na trudność w uzyskaniu ofert od podwykonawców branżowych, dostawców materiałów oraz
złożony charakter zadania Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na 17.05.2019r.
24) Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia (z podziałem na części) jaką ustalił
Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta,
kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).
25) Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” (z podziałem na części) jaką przyjęto na
wykonanie prac w planie postepowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień
Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.
26) Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych (z podziałem na części) jakie Zamawiający
zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.
27) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania
zgodnie z wymaganiami SIWZ.
28) Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na
składowisko Zamawiającego?
29) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków
próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju,
ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.
30) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów,
zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi
zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?
31) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną
uzupełnione przez Zamawiającego.
32) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do jego obowiązków należy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej?
33) Wykonawca wnosi o podanie gwarancji na oznakowanie i zieleń.
34) Czy Zamawiający przewiduje komunikację zastępczą na czas trwania robót. Jeżeli tak to kto ponosi jej koszty
jej funkcjonowania?
35) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać ciąg pieszorowerowy oznaczony na planie sytuacyjno-wysokościowym jako ,,zakres robot według odrębnego

opracowania”.
36) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie jezdni
północnej/południowej na czas wykonywania robót na danej z jezdni ul. Żółkiewskiego.
37) Wykonawca wnosi czy dopuszcza zamknięcie wjazdu do Atrium Copernicus od strony ul. Żólkiewskiego?
38) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy na opaski jezdni ul. Żółkiewskiego należy wykorzystać kostkę z
rozbiórek?
39) Wykonawca wnosi o wskazanie jaki kolor kostki należy ułożyć na jezdni i parkingu (miejscach postojowych)
na terenie Atrium Copernicus? Przekroje normalne zakładają wykonanie na jezdni i miejscach postojowych
kostki TT koloru szarego. Plan sytuacyjny zakłada wykonanie na jezdni kostki koloru grafitowego, na parkingu
(miejscach postojowych) koloru szarego.
40) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że może wykorzystać pozyskaną kostkę z rozbiórek do wykonania jezdni i
parkingów Atrium Copernicus.
41) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w miejscach projektowanych jezdni i miejsc parkingowych,
wykorzystać można podbudowę, będącą pozostałością po rozebranej wcześniej nawierzchni (kostki betonowej)
jezdni i miejsc postojowych parkingów oraz dróg wewnętrznych z mieszanek mineralno-asfaltowych.
42) Wykonawca prosi o wyjaśnienie jaką kostkę należy zastosować na chodnikach Galerii? Przedmiar zakłada
wykonanie kostki kolorowej, przekrój i opis szarej.
43) Wykonawca wnosi o wskazanie koloru kostki na terenie Atrium Copernicus? Czy Zamawiający dopuszcza
możliwość wykorzystania kostki z rozbiórek?
Stanowisko Zamawiającego w powyższych kwestiach jest następujące:

Ad 9)
Ad 10)
Ad 11)
Ad 12)
Ad 13)
Ad 14)
Ad 15)

Mieszankę na warstwę ścieralną należy zaprojektować wg aktualnych dokumentów technicznych WT-1 i WT-2.

Ad 16) Okres gwarancji na oznakowanie poziome będzie wynosił 1 rok od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego bez względu na okres gwarancji jaki poda Wykonawca w ofercie.
Ad 17) Okres gwarancji na zieleń będzie wynosił 1 rok od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego
bez
względu na okres gwarancji jaki poda Wykonawca w ofercie. Tereny zieleni po rocznej pielęgnacji
realizowanej przez Wykonawcę robót, Zamawiający przekaże – przy udziale Wykonawcy robót, Wydziałowi
Środowiska i Zieleni UMT.
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Ad 3)
Ad 4)
Ad 5)
Ad 6)
Ad 7)
Ad 8)

Zamawiający potwierdza.
Ocena przydatności materiałów pochodzących z rozbiórki zostanie dokonana przez Zamawiającego na etapie
realizacji robót budowlanych, a wówczas w odniesieniu do wszystkich lub niektórych z nich może zostać
podjęta decyzja o ich wywozie poza teren budowy, do czego zobowiązany będzie Wykonawca przy
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zamawiający zaznacza, iż wszystkie
materiały z rozbiórki stanowią jego własność. W cenie oferty należy uwzględnić odwóz materiałów
rozbiórkowych na odległość około 15 km od terenu budowy.
Nie.
Nie.
Tak.
Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego do warstw bitumicznych.
W zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje modernizacji istniejących zatok
autobusowych o wiat przystankowych.
MZD w Toruniu nie będzie jedynym odbierającym roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji.
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, roboty budowlane należy wycenić w oparciu o dokumentację
projektową.
Zamakający dopuszcza zastosowanie kruszyw o parametrach zgodnych z WT-4.
Patrz odpowiedź 7 powyżej.
Kruszywa należy stosować w oparciu o WT1-2014.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu modyfikowanego i wykonanie mieszanki SMA 8 na asfalcie
typu 45/80-55.
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Ad 1)
Ad 2)

Ad 18) Patrz odpowiedź nr 17 powyżej.
Ad 19) Wartość szacunkowa zamówienia ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi
6.420.441,21 zł. netto.
Ad 20) Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podaje „bezpośrednio przed otwarciem ofert”, a zatem nie na
obecnym etapie postępowania.
Ad 21) Tak.
Ad 22) Ściek przy krawężnikowy należy wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym w linii nowobudowanych
krawężników w linii wpustów deszczowych na 2 jezdniach.
Ad 23) Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 15.05.2019 r. Patrz ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia nr 540083787-N-2019 z dnia 29.04.2019 r.
Ad 24) Wartość szacunkowa zamówienia ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 6.420.441,21 zł.
netto. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
Ad 25) Szacunkową wartość zamówienia podano w odpowiedzi nr 24 powyżej. Plan zamówień publicznych jest
dostępny pod adresem: http://www.bip.mzd.torun.pl/?cid=54
Ad 26) Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 86 ust. 2 ustawy pzp kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podaje „bezpośrednio przed otwarciem ofert”, a zatem nie na
obecnym etapie postępowania.
Ad 27) Patrz odpowiedź nr 1 powyżej.
Ad 28) Patrz odpowiedź nr 2 powyżej.
Ad 29) Patrz odpowiedź nr 6 powyżej.
Ad 30) Podczas regulacji uzbrojenia technicznego należy wszystkie jego elementy wymienić na nowe.
Ad 31) Zamawiający potwierdza.
Ad 32) Tak.
Ad 33) Patrz odpowiedź 16 i 17 powyżej.
Ad 34) Zamawiający nie przewiduje komunikacji zastępczej. Wykonawca w czasie remontu zobowiązany będzie do
wyznaczenia przystanków tymczasowych w uzgodnieniu Z WGK UM Toruń wraz z wykonaniem niezbędnej
infrastruktury umożliwiającej swobodne wsiadanie i wysiadanie z autobusu.
Ad 35) Tak.
Ad 36) Nie.
Ad 37) Nie.
Ad 38) Nie, wszystkie elementy należy wykonać z nowych materiałów.
Ad 39) Kolorystykę nowych nawierzchni parkingu Atrium dostosować do istniejących.
Ad 40) Nie, wszystkie elementy należy wykonać z nowych materiałów.
Ad 41) Nie, wszystkie elementy należy wykonać z nowych materiałów.
Ad 42) Kolorystykę nowych nawierzchni chodników Atrium dostosować do istniejących.
Ad 43) Nie, wszystkie elementy należy wykonać z nowych materiałów, kolorystykę nowych nawierzchni
zlokalizowanych na terenie galerii dostosować do istniejących.
Powyższe odpowiedzi na zapytania nie stanowią zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w świetle art. 12a ustawy Pzp
oraz zmiany treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 4a ustawy Pzp.

Z poważaniem
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Do wiadomości:
1. a/a
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