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Wykonawcy
uczestniczqcy w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnlka w ciEgu
drogi wojew6dzkiej Nr 784 ul, Wadyslawa Reymonta w m. Gidle.

DzialqEc na podstawie art. 38 ustawy z dnta 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiei publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 t. poz. 1843.) oraz pkl 12 lnstrukcji dla Wykonawc,w zamieszczonE w Specyfikacji
lstotnych warunk6w zam6wienia (slwz), dotyczqcej ww postepowania o zam6wienie publiczne
prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego Wojew6dztwo Lodzkie - Zatzad Dr6g Wojew6dzkich
w Lodzi, niniejszym udziela wyjasnien oraz dokonu.ie modyfikacji SIWZ w poni2szym zakresie:

Pytanie Vwkonawcy nr 1 :

Jakq nalezy pzyjEc szerokosc chodnika oraz jego lokalizacje wzglgdem jezdni do kalkulacji wyceny rob6t
budowlanych? lstniejqcy chodnik wzdluz DW 784 jest odsuniety od jezdni i ma szerokosd 1,5m.
Lokalizacja ma wplyw na ilosci material6w do prawidlowej kalkulacji oferty: kostka betonowa, krawQzniki
betonowe, obzeza betonowe. -
Odpowiedz Zamawiajqcego:
Projektowany chodnik ma bye odsuniety od jezdni o szerokosci zgodne) z Warunkami technicznymi dla
dr6g publicznych (pzyjaC do wyceny szerokos6 2,0 m)

Pytanie V[konawcy nr 2 :

Czy na calym odcinku budowanego chodnika nale2y wykona6 rowy? W stanie istniejacym nie ma rowu na
calym odcinku. Czy nalezy r6wnjez wykonac r6w na wododziale?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nalezy pzewidziec r6w odwadniajqcy migdzy chodnakaem a jezdnie i poboczem na dlugosci
prolektowanego chodnika.

Pytanie \r1rlkonawcy nr 3 :

Czy Zamawialqcy dopuszcza zamiane rur pzepustowych na betonowe w pzypadku matego pzykrycia na
zjezdzie (Wlki t'w)?

Odpowiedz Zamawiajqcego:
Tak. Srednica minimalna zgodnie z Warunkami technicznymi dla d169 publicznych.

Pytanie Vwkonawcy nr 4 :

Czy Zamawilqcy stawia wymagania w stosunku do polaczenia krawgdzi 4azd6w z krawQdzia jezdni
(skosy 1 .5m:'1 .5m czy luki o promieniu 3m)?

Odpowiedz ZamawiajAcego:
Skosy dla zjazd6w indywidualnych otaz luki dla zjazdow publicznych.

Pytanie Vwkonawcy nr 5 :

Czy krawQzniki na 4azdach wzdluz jezdni nalezy wykonao bezposrednio pzy jej istniejqcej krawgdzi?
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Odpowiedz Zamawiajqcego:
ziazdy nalezy projektowac od granicy dziatki pasa drogowego do krawQdzi rowu pzy poboczu drogi od
strony jezdni. Krawgznik w linii pobocza.

Pytanie Vwkonawcy nr 6
Czy planowane jest w przyszlosci poszerzenie jezdni DW 794 i w zw
krawezniki przy pro.jektowanych 4azdach? Jezeli tak prosze podae
poszezeniu jezdni Wzy Aazdach -

iqzku z lym nalezy odsunqc
orientacyjnq konstrukcjqna

Odpowiedz Zamawiajacego
Nalezy zalozye, ze droga bedzie pzebudowana natomiast nie ma potzeby wykonywania pobocza
w konstrukcji docelowej (na dziei dzisiejszy nie zostala pzygotowana dokumentacja pze6udowy jrogi)
Konstrukcje pobocza projektant zaprojeKuje - na podstawie wlasnej oceny.

Pytanie Vwkonawcy nr 7
czy w kalkulacji wyceny robot nalezy uwzglgdnic wycinkg dzew w pasie drogowym (dzewa o znacznej
Srednicy)?

Odpowiedz Zamawiajqcego
Tak w kalkulacji wyceny rob6t nalezy uwzglednic wycinkg dzew w pasie drogowym.

Powyzsze ustalenia stanowiE integralna czgse specyfikacji istotnych warunk6w zam6wjenia.
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Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajqcego www.zdw.lodz.pl w dniu
..;,t 05.2020 r.


