Ostrowiec Świętokrzyski, 24 marca 2021 r.
Or.271.4.3.2021

Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
Nawiązując do postępowania o wartości poniżej kwoty unijnej 5 350 000 euro, ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00016711/01 w dniu 12 marca 2021 r.,
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – adres strony prowadzonego postępowania
https://www.um.ostrowiec.pl/pl/przetargi.w dniu 12 marca 2021 r., którego przedmiotem jest
Konserwacja nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic gminnych i powiatowych
na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2021 roku
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – jako Zamawiający - działając na podstawie art.284 ust.2 i ust.6.
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.) – odpowiada na zapytania nadesłane przez Wykonawców.
Pytanie nr 1
Zarówno w SWZ jak i w przedmiarze robót oraz w formularzu ofertowym brakuje informacji o
całkowitych ilościach poszczególnych robót. Proszę o podanie dokładnych ilości wszystkich
remontów co pomoże rzetelnie obliczyć ceny jednostkowe, lub w przypadku braku takich
informacji, proszę o podanie ilości wykonanych remontów
w rozbiciu na pozycje, roku ubiegłego
Odpowiedź
Zakres technologiczny wykonywania remontu ubytków nawierzchni jezdni asfaltowych
w ciągu roku jest uzależniony od powstających losowo ubytków i deformacji nawierzchni.
Sztywne zamierzenie wykonania remontów ubytków nawierzchni nie jest określone. Zasadą jest,
aby naprawa nawierzchni obywała się takim samym rodzajem masy, z jakiej jest ułożona
naprawiana nawierzchnia i w miarę możliwości z takich samych materiałów o podobnym
składzie.
W roku 2020 wykonano w ramach prowadzonych robót remontowych nawierzchni asfaltowych:
a) w zakresie dróg gminnych:
−
−
−
−

remonty cząstkowe masą bitumiczną z otaczarki – 1 363,54m2,
nakładki bitumiczne o pow. do 200m2 – 751,16m2,
nakładki bitumiczne o pow. powyżej 200m2 – 2 478,89m2,
remonty nawierzchni kruszywem łamanym – 2 478,89m2.,

b) w zakresie dróg powiatowych:
−
−
−
−

remont cząstkowy masą bitumiczną z otaczarki – 453,18m2,
nakładka bitumiczna o pow. do 200m2 – 208,13m2,
nakładka bitumiczna o pow. powyżej 200m2 – 560,00m2,
remont nawierzchni kruszywem łamanym – 46,20m2.

Pytanie nr 2
W SWZ pkt 8 OPIS KRYTERÓW I SPOSOBÓW OCENY OFERT; 1) Cena: brakuje wagi i składnika
dla ceny nr 8) KONSERWACJA PASA DROGOWEGO – FREZOWANIE NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający nie uwzględnia tego składnika w ocenie
ofert lub zmianę wagi.
Odpowiedź.
Zamawiający w ramach realizacji zadania pn.; „Konserwacja nawierzchni bitumicznych pasów
drogowych ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w 2021 roku” uwzględnia konieczność podania przez oferenta kwoty jednostkowej w zakresie
frezowanie nawierzchni bitumicznej z uwagi na zabezpieczenie możliwości wystąpienia
przeprowadzenia tego typu robót. Obecnie Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia tego
typu robót, lecz z uwagi na taką możliwość zlecenia niezbędna jest cena jednostkowa realizacji
tego typu robót która nie będzie uwzględniana do oceny punktowej ofert.
Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
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