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Smołdzino, dn. 29 sierpnia 2012 r.

Wykonawcy
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę
pn. „Naprawa nawierzchni ścieżek rowerowych poprzez wyrównanie tłuczniem kamiennym odcinków szlaku
rowerowego o łącznej długości ok. 15 km wraz z naprawą 8 przepustów – I etap”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:
Pytania Wykonawcy:
Zgodnie z art. 38 prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o szczegółowe określenie
zakresu remontu przepustów w wyżej wymienionym zadaniu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Jednym z dokumentów w procedurze przetargowej jest "Przedmiar robót", w którym pod
pozycją 11 podano, iż wykonanie naprawy (przebudowy zniszczonych) przepustów należy
przedstawić jako kalkulację indywidualną.
Przepusty w zadaniu mają znaczną rolę w funkcjonowaniu infrastruktury komunikacyjnej. Są to
obiekty zaliczane do mostowych służące do przeprowadzenia niewielkich cieków z jednej strony
nasypu na jego drugą stronę. Oprócz tych funkcji służą do przeprowadzenia ciągów pieszych
lub dróg podrzędnych np. tzw. przejazdów gospodarczych i coraz częściej wobec wymagań
ekologicznych - do migracji wolno żyjących zwierząt.
Istniejące przepusty betonowe są eksploatowane wiele lat. Były wykonane z materiałów
tradycyjnych: kamienia, cegły, kamienia.
Ważnym jest optymalizacja kształtu przekroju poprzecznego przepustu ze względu na przepływ
wody i współpracę z gruntem stanowiącym zasypkę.
Zastosowanie optymalnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych umożliwi dopuszczenie
niższych naziomów przy ściśle określonym poziomie niwelety.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym przetargu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia
7 września 2012 r. do godz. 09:00.
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