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WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: „Budowa ul. Makowej w Zabrzegu”.
W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.
Pytanie 1:
„Przyjęta konstrukcja nie spełnia warunku mrozoodporności konstrukcji. Dla Czechowic-Dziedzic dla
ruchu KR2 i podłoża G4 hz wynosi 65cm. Konstrukcja zaprojektowana to tylko 36cm. Prosimy o
wyjaśnienia.”
Odpowiedź:
W projekcie przyjęto konstrukcje jezdni KR1, omyłkowo opisano ją jako KR2.
Zgodnie z wytycznymi Projektanta - zamienna konstrukcja jezdni:
- 4cm warstwa ścieralna
- 4cm warstwa wiążąca
- 18cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, wtórny
moduł odkształcenia E2<120MPa
- 15 cm warstwa stabilizacja popiołowo żużlowa lub cementowej Rm<2,5 E2>80Mpa
- zagęszczone i wyprofilowane istniejące podłoże E2>25Mpa
razem 41 cm
Zgodnie z Dz.U. nr 43 załącznik 4 pkt 8 dopuszcza się stosowanie układu warstw w podłożu
spełniających jedynie wymagania odpowiedniej nośności.
W związku ze zmianą grubości warstwy stabilizacji oraz parametrami stabilizacji Zamawiający dokona
zmiany treści SIWZ poprzez zmianę treści pozycji 8 przedmiaru robót w tym zakresie.

Pytanie 2:
Zgodnie z obowiązującym Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych
(KTNPiP) warstwy asfaltowe nie spełniają wymagań. Przy założeniu podbudowy z kruszywa
konstrukcja na KR2 powinna posiadać 4cm ścieralnej i 8cm wiążącej (w przypadku KR1 to 4cm
ścieralnej i 5cm wiążącej). Prosimy o wyjaśnienia.
Odpowiedź:
Zgodnie z Dz.U. nr 43, zalecany i dopuszczalny jest układ warstw 4+4 dla KR1
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Pytanie 3:
„Podbudowa z kruszywa zgodnie z KTNPiP powinna mieć grubość 20cm, a nie 18cm. Prosimy o
wyjaśnienie rozbieżności.”
Odpowiedź:
Z uwagi na zastosowanie opornika betonowego oraz w celu optymalizacji robót związanych z jego
ułożeniem zastosowano 18cm podbudowę.
Pytanie 4:
„Zaprojektowana stabilizacja (stabilizacja cementowa Rm>5Mpa gr. 10cm tak mocna w 10 cm nie ma
szans na utrzymanie na tak słabym podłożu. Nie da jej się prawidłowo zabudować. A poza tym na taki
ruch tak mocnej stabilizacji się nie projektuje – tym bardziej w tak cienkiej warstwie. Prosimy o
wyjaśnienie.”
Odpowiedź:
Należy zastosować stabilizację zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 1.
Pytanie 5:
„W opisie jest założenie że podłoże należy dogęścić i wyprofilować do osiągnięcia modułu E2>80MPa.
Podłoże określone jako G4 nie da się doprowadzić do takich parametrów. Warunek stawiany dla
nośności na takim podłożu (również w KTNPiP) to 25 MPa. Taka wartość jest logiczna a i tak czasami
wymaga dodatkowych zabiegów np. wzmacniania podłoża.”
Odpowiedź 5:
Podłoże należy wyprofilować, zagęścić zgodnie z parametrami podanymi w odpowiedzi udzielonej na
pytanie nr 1.
Pytanie 6:
„Dlaczego wymóg na podbudowie to 120 MPa? Nowe wytyczne przewidują projektowanie dla takich
podbudów 130 MPa. Prosimy o wyjaśnienie.”
Odpowiedź 6:
Z uwagi na klasę drogi wymagany moduł odkształcenia E2 należy przyjąć zgodnie z odpowiedzią
udzieloną na pytanie nr 1.
Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą: „Budowa ul. Makowej w Zabrzegu”.

Pismo otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac.: A. Kosmaty
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