Płużnica, dnia 19.11.2020 r.
Zamawiający: Gmina Płużnica
Płużnica 60, 87 - 214 Płużnica
Wyjaśnienie treści specyfikacji
dotyczy:

zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Płużnica" - sprawa GPI.271.38.2020

Działając na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) w odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję:
Zapytanie:
1.
Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, oraz konstrukcji odcinka próbnego (kosztorys
poz.5.2.2 w-wa wiążąca i ścieralna)
2.
Na podstawie ustawy poz. 1086 z dnia 23 czerwca 2020r. art. 15va ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znosi się obowiązek
żądania wadium w postępowaniu, wyrażony w art. 45 ust. 1 PZP. W związku z powyższym czy
Zamawiający odstąpi od wymagania wadium na zadaniu jak wyżej?
3.
W SST dla mieszanek do w-wy podbudowy z kruszywa wymagany jest bardzo wysoki parametr
nasiąkliwości, WA241, który eliminuje stosowanie takich materiałów jak melafir, czy bazalt.
Czy zamawiający dopuści do stosowania kruszywo zgodne z wymaganiami WT-4 2010?
4.
Dla kruszyw do mieszanek mineralno - asfaltowych na w-wę wiążącą i ścieralną wymaganie dla
parametru mrozoodporności w roztworze soli wyspecyfikowano na FNaCl1, co eliminuje szereg
kruszyw szeroko stosowanych, takich jak gabro, bazalt, melafir. Tak więc wydaje się, że jest to
omyłka pisarska. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywo zgodne z WT-1 2014?
5.
Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca wywozu materiału z wykopu (kosztorys 5 km)
6.
Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca wywozu gruzu (kosztorys 5 km)
7.
Czyją własnością jest materiał z rozbiórki?
8.
Dot. poz. kosztorysu 8.1.1 przełożenie wodociągu fi 90 mm – 360 mb. Prosimy o załączenie
dokumentacji dot. w/w pozycji, aktualnych uzgodnień; SST pokazanie i wyszczególnienie robót
towarzyszących, załączenie planu sytuacyjnego z kolizją.
9.
Prosimy o wyszczególnienie robót oraz wskazanie gdzie należy przełożyć wodociąg.
10. W opisie technicznym jest napisane iż W pasie drogowym występują sieci podziemne i
naziemne:
 kable energetyczne
 kable telekomunikacyjne
 wodociąg
 kanalizacja sanitarna
Prosimy o zamieszczenie wszystkich uzgodnień z mediami.
11. W opisie technicznym jest napisane że przewiduje się rozebrać nawierzchnię utwardzoną
kruszywem wraz z podbudową. Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z pozycją 1.3.1 należy
rozebrać tylko 200 m2.
12. Na przekroju konstrukcyjnym jest pobocze utwardzone kruszywem. Brakuje takiej pozycji w
przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wbudować pobocze utwardzone. Jeżeli tak to
prosimy o dopisanie brakujących pozycji.
13. Prosimy o załączenie pozwolenia na budowę.
14. Prosimy o dopuszczenie zastosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek
asfaltowych – warstwa wiążąca. Zgodnie z przywołanymi dokumentami i zasadą akceptacji
rozwiązań równoważnych zastosowanie granulat asfaltowy jest pełnowartościowym składnika
mieszanki asfaltowej. Zapisy te potwierdzone są w normie PN-13108-1 Mieszanki mineralno –

15.

16.

asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy, w WT 2 z 2010 i 2014, we wzorcowych
dokumentach kontraktu opracowane przez GDDKiA. Kluczowym jest fakt, że zastosowany
granulat podlega oraz jego ilość w mieszance asfaltowej weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN
13108-8 2007 „ Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy.
Dodatkowo zastosowanie każdorazowo potwierdzane jest oznaczeniami wymaganych
parametrów gotowej mieszanki asfaltowej w badaniu typu.
Zamawiający w specyfikacjach dotyczących nawierzchni betonowych z betonu asfaltowego
warstwa wiążąca, wskazał jako dokument odniesienia dla właściwości kruszywa wytyczne
techniczne WT 1 z 2010. Dodatkowo Zamawiający wprowadził szczegółowe zapisy oznaczeń,
które w części dokumentów przywołanych są wartościami deklarowanymi. Przywołane
dokumenty wzajemnie z sobą korespondują, wprowadzanie zaostrzonych wymagań
odnoszących się do kruszywa ma skutek wykluczenia dobrych, sprawdzonych i stosowanych na
pozostałych drogach kruszyw np. wapiennych. Ważnym kryterium dla Zamawiającego jest
spełnienie wymagań dla gotowego wyrobu tj. mieszanki asfaltowej, której cechy weryfikują
jakość zastosowanego kruszywa. Ze względu na fakt braku technologicznego uzasadnienia
wprowadzania zaostrzonych kryteriów dla kruszywa prosimy o wykreślenia zapisów SST
zmieniających zapisy dokumentów przywołanych tj. pozostawienie wymagań dla kruszywa
zgodnie z WT 1 z 2010; Dodatkowo SST dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych
przywołują wymagania w/g WT-1 2010 i WT -2 2010. Informujemy, że powstała aktualizacja
wspomnianych dokumentów aplikacyjnych WT i dlatego prosimy o aktualizację SST do WT-1
2014 oraz WT-2 2014 lub potwierdzenie, że mieszanki mineralno asfaltowe na tym zadaniu
należy wykonać zgodnie z najnowszymi dokumentami aplikacyjnymi WT-1 2014 i WT-2 2014.
Prosimy o zmianę wartości należytego wykonania w punkcie nr 8 Formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik do SIWZ. Zgodnie z SIWZ zabezpieczenie należytego wykonania
zostało ustalone na poziomie 5%, w formularzu ofertowym ta wartość wynosi 10%

Odpowiedź:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zamawiający rezygnuje z odcinka próbnego.
Zamawiający pozostawia wadium w postępowaniu.
Zamawiający dopuści do stosowania kruszywo zgodne z WT-4 2010.
Zamawiający potwierdza, że dopuszcza stosowanie kruszyw zgodnie z WT-1 2014.
Zamawiający wskaże miejsce odwozu materiału z wykopu na etapie realizacji robót w
odległości wskazanej w kosztorysie
Gruz z rozbiórki ma zostać przetransportowany na plac Zamawiającego w m. Płużnica w
odległości nie większej niż 5 km.
Wszelkie materiały użyteczne z rozbiórki przewidziane do ponownego wbudowania w
szczególności: destrukt asfaltowy, kostka betonowa, płytki betonowe, krawężniki betonowe,
znaki drogowe stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży
we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach wynagrodzenia podstawowego.
Materiały rozbiórkowe wskazane przez Zamawiającego Wykonawca ułoży na dostarczonych
przez siebie paletach, które zabezpieczone zostaną przed ich dekompletacją. Pozostałe materiały
należy usunąć poza teren budowy z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony formularz Kosztorys
ofertowy.
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony formularz Kosztorys
ofertowy.
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony formularz Kosztorys
ofertowy.
Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać pobocze z kruszywa twardego zgodnie z ilościami
wskazanymi w poz. 5.1.1 kosztorysu ofertowego.
Zamawiający zamieści odpowiedni dokument na swojej stronie internetowej.
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Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do wbudowania w ramach
inwestycji.
Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT-1 2014 i WT-2 2014
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony Formularz ofertowy.

Marcin Skonieczka
Wójt Gminy Płużnica

Dokument podpisany elektronicznie
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