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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi 

gminnej nr 070312C relacji Orzechówko – Pływaczewo 

 

Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) przekazuję treść zapytania, które 

wpłynęły do zamawiającego wraz z wyjaśnieniem. 

 

Treść zapytania 

 
1. Dotyczy D.05.03.05 W pkt. 5.2 pod tablicą 2 znajduje się zapis: " Minimalna zawartość 

lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego 

Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników  

i błąd badania.". Zapis jest niezgodny z przywołanym dokumentem technicznym  

w pkt.10.2 tj. WT-2 2014. W dokumencie tym uwzględniono już błąd dozowania 

składników w Bmin, które zostało podwyższone w stosunku do WT-2 2010. Kolejna 

nadwyżka asfaltu o 0,3% może spowodować pogorszenie właściwości mm-a, 

szczególnie w zakresie odporności na deformacje trwałe. Wnosimy o wykreślenie tego 

zapisu.  

2. Dotyczy D.05.03.05 W związku z niespójnością zapisów wytycznych technicznych 

dotyczących projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych wnosimy o potwierdzenie, 

że mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu należy zaprojektować wg 

obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty 

zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad z 2014 roku.  

3. W przesłanej SST brak jest informacji o możliwości zastosowania granulatu asfaltowego 

do mieszanki na warstwę wiążącą i wyrównawczą. Czy Zamawiający wyraża zgodne na 

wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W z dodatkiem granulatu 

asfaltowego?  

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 

realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.  

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów  

w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, 

stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania 

dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

 



6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje 

zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji 

projektowej.  

7. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do 

realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SWZ.  

8. Wykonawca wnosi o potwierdzanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do 

umocnienia poboczy oraz zjazdów kruszywo 0/31,5 ze skał wapiennych?  

9. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru 

przyrodniczego, archeologicznego, koszty nadzoru kolejowego, koszty ochrony 

saperskiej terenu robót zgodnie z SST D.00.00.00 PKT 9.1 ?  

10. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, gdzie ma zostać odwieziony materiał, w postaci 

namułu i nadmiaru gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp.  

Odpowiedzi 

 

1. Zamawiający, potwierdza, że minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej 

mieszance mineralno-asfaltowej powinna spełniać wymagania WT-2 2014. 

2. Zamawiający potwierdza zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych 

zaprojektowanych wg wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 

z dodatkiem granulatu asfaltowego. 

4. Zamawiający załączył do SWZ kompletną dokumentację techniczną remontu drogi 

gminnej nr 070312C relacji Orzechówko-Pływaczewo stanowiącej przedmiot zamówienia. 

5. Zapisy dotyczące ewentualnych robót dodatkowych zawarte zostały w § 19 projektu 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. Ponadto w § 20 projektu umowy Zamawiający 

przewidział możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty. 

6. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać zjazdy uwzględnione w załączonej do SWZ 

dokumentacji technicznej. 

7. Zamawiający dokonał zgłoszenia robót budowlanych w zakresie remontu drogi gminnej  

nr 070312C relacji Orzechówko-Pływaczewo wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Starosta Wąbrzeski w dniu 24.08.2021 r. 

wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w terminie 21 dni w stosunku do 

dokonanego zgłoszenia robót.  

8. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do umocnienia poboczy oraz zjazdów kruszywa 

łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie z kamienia wapiennego. Kruszywo 

powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny zgodnie  

z SST. 

9. Zamawiający nie wymaga prowadzenia nadzoru przyrodniczego, archeologicznego, 

kolejowego oraz ochrony saperskiej w ramach robót remontowych stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

10. Nadmiar gruntu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość 

do 6 km. 
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