Płużnica, dnia 08 maja 2020 r.
Zamawiający: Gmina Płużnica
Płużnica 60, 87-214 Płuznica

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:

zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Pólko" - sprawa nr GPI.271.14.2020

Działając na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843) w odpowiedzi na zapytanie informuję:
1.

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie
dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji;

Odp. Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Na odcinku próbnym Wykonawca użyje
takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do
wykonania warstwy, przy czym powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 750 m2. Odcinek
próbny Wykonawca wykona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w odległości do 5 km od
miejsca realizacji inwestycji.
Odcinek próbny po wykonaniu, zostanie własnością Zamawiającego.
Roboty budowlane przewidziane do wykonania na odcinku próbnym polegają na wykonaniu:
 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm.
Wykonanie podbudowy na odcinku próbnym nie będzie wymagane.
2.

W SST dla mieszanek do w-wy podbudowy z kruszywa wymagany jest bardzo wysoki parametr
nasiąkłiwości, WA241, który eliminuje stosowanie takich materiałów jak melafir, czy bazalt.
Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywo zgodne z wymaganiami WT-4 2010?

Odp. Zamawiający dopuszcza na warstwę podbudowę kruszywo, które spełnia wymagania WT-4
2010.
3.

Dla kruszyw do mieszanek mineralno- asfaltowych na w-wę wiążącą i ścieralną wymaganie dla
parametru mrozoodporności w roztworze soli wyspecyfikowano na FNacd, co eliminuje szereg
kruszyw szeroko stosowanych, takich jak gabro, bazalt, melafir. Czy Zamawiający dopuści do
stosowania kruszywo zgodne z WT-1 2014?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do mieszanek mineralno-bitumicznych kruszywo, które
spełnia wymagania WT-4 2010.

4.

Na rysunkach przedstawiona jest w-wa ścieralna z mieszanki AC8S, podczas gdy SST
przywołuje AC11S, prosimy o ujednolicenie.

Odp. W ramach inwestycji należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanki AC8S.
5.

Prosimy o dołączenie opisu technicznego branży drogowej.

Odp. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił niezbędne materiały do właściwej wyceny
i realizacji robót budowlanych przedmiotowej inwestycji.
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