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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 „Remont ul. Sokolnickiej w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich, gm.
Swarzędz”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
Prosimy o podanie kategorii ruchu jest to niezbędne przy doborze mieszanki mineralno asfaltowej. 
Odpowiedź nr 1
Kategoria ruchu zgodnie ze specyfikacją – KR3

Zapytanie nr 2
Czy  zamawiający  dopuszcza  użycie  na  warstwę  wiążąca  mieszankę  AC  16W 35/50.   Mieszanka  jest
zgodna z wymaganiami wt 2 2014 i jest przewidziana na ruch KR3-4?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania warstwy wiążącej mieszanki AC 16W 35/50.

Zapytanie nr 3
W przedmiarze robót w pozycji roboty odtworzeniowe podana jest warstwa podbudowy AC22P gr 5cm.
Projekt budowlany oraz SST nie wyszczególnia tej warstwy.   Prosimy o podanie wymagań dla warstwy
podbudowy
Odpowiedź nr 3
Wymagania dla warstwy podbudowy wg WT-2 2014 dla ruchu KR3.

Zapytanie nr 4
W związku ze złym stanem nawierzchni, m.in. znaczną degradacją w-wy ścieralnej z licznymi ubytkami i 
gęstymi spękaniami wnosimy o rozszerzenie zakresu robót o frezowanie w-wy ścieralnej i remonty 
cząstkowe. Obecny stan jednoznacznie wskazuje, iż przykrycie tak zniszczonej nawierzchni kolejnymi 
warstwami bitumicznymi spowoduje szkody w robotach objętych gwarancją i rękojmią Wykonawcy. W 
załączeniu zdjęcie ilustrujące stan nawierzchni.



Odpowiedź nr 4
Naprawę zniszczonej nawierzchni – remont cząstkowy ujęto w kosztorysie poz. 54, 55 i 56

Zapytanie nr 5
Czy Zamawiający potwierdza, że zakres rękojmi i gwarancji Wykonawcy obejmuje tylko roboty opisane w
przedmiarze, bez istniejącej konstrukcji drogi?

Odpowiedź nr 5
Zakres rękojmi i gwarancji obejmuje wykonane roboty.

Zapytanie nr 6
Dla wykonania robót z poz. 51 przedmiaru podczas realizacji pozostałych robót nie powstanie 
odpowiednia ilość materiału – czy destrukt bitumiczny zapewni Zamawiający? Prosimy o podanie 
lokalizacji składowania materiału. Ponieważ jest to materiał, którego nie można powszechnie kupić, 
Wykonawca nie może dokonać wyceny robót z kosztem materiału.

Odpowiedź nr 6
Oferta winna uwzględniać wszystkie koszty, w tym również koszty zakupu materiału.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian 
w składanych ofertach przetargowych.
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 (podpis Kierownika Zamawiającego)


