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Znak sprawy: FZR.271.12.2018

                                                                                    Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
                                                                                    zamówienia publicznego
     
                                                                             

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ na „Przebudowę drogi w miejscowości Pole Sucheckie,
Gm. Drużbice – Etap II”

           Wójt Gminy Drużbice zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo  zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579,  2018)  informuje,   iż  w  dniu

22.06.2018  r.  do Urzędu  Gminy  w  Drużbicach  wpłynęło  mailem  zapytanie  do  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

„1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną

w  zakresie  robót  drogowych  oraz  wszelkie  niezbędne  uzgodnienia  i  warunki  potrzebne

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan

faktyczny  w  zakresie  warunków  realizacji  zamówienia,  zaś  brak  jakiśkolwiek  dokumentów

i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

2.  Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi zarówno górna podbudowa jak i warstwa wyrównawcza

z  kruszywa  łamanego  mają  grubość  5  cm,  natomiast  według  przedmiaru  na  odcinku  0+000

do 0+800 grubość warstwy wyrównawczej wynosi 10cm, a na odcinku 0+800 do 1+495 grubość

górnej warstwy podbudowy wynosi 8cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości tych warstw.

3.  Zgodnie  z  przekrojami  konstrukcyjnymi  szerokość  drogi  wynosi  4,10m,  natomiast  według

przedmiaru  szerokość drogi  wynosi  4,0m.  Prosimy o jednoznaczne określenie  szerokości  drogi.

4.  Kruszywa  frakcji  4/6,3  mm,  6/3/10  mm  lub  10/12,8  mm  występujące  w  dokumentacji

przetargowej,  jako  materiał  do  wykonania  powierzchniowego  utrwalenia  nie  będą  mogły  być

oznakowane znakiem CE ze względu na fakt,  że  takie  frakcje kruszyw nie są zgodne z  normą

PN-EN 13043.

Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że podwójne powierzchniowe utrwalenie

należy wykonać z kruszyw frakcji 2/5,6 mm i 5,6/8 mm?

Jeśli  nie,  to  prosimy  o  określenie  kruszyw  frakcjami  zgodnymi  z  normą  PN-EN  13043

i Wymaganiami Technicznymi Wt-1”  



Na przytoczone wyżej zapytania udzielono następujące odpowiedzi:

Ad.  1. Zamawiający  potwierdza,  że  udostępnił  całą  dokumentację  projektowa,  techniczną

niezbędną  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz  że  dokumentacja  ta  jest  kompletna

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. 

Ad.  2. Zamawiający informuje, że zgodnie z przekrojami grubość górnej warstwy podbudowy jak

i warstwa wyrównawcza z kłsm ma grubość  5 cm.  Również z przedmiaru wynika,  że warstwa

górna podbudowy ma grubość 5 cm (poz. 4 – krotność 0,625 grubości 8 cm = 0,625 * 8 cm = 5 cm)

jak i warstwa wyrównawcza ma grubość 5 cm ( poz. 5 w opisie jest do 10 cm –  w obliczeniach jest

800,0*4,1*0,05). Wobec powyższego widać, że zarówno w projekcie jak i w przedmiarze przyjęto

grubość górnej warstwy podbudowy jak i warstwy wyrównawczej 5 cm. 

Ad.  3. Zamawiający informuje, że szerokość jezdni wynosi 4,0 m.  Szerokość ułożenia podbudowy

jak i warstwy wyrównawczej wynosi 4,1 m.

Ad.  4. Zamawiający  informuje,  że  podwójne  powierzchniowe  utrwalenie  należy  wykonać

z kruszyw frakcji 2/5,6 mm i 5,6/8 mm.
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