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ZAPYTANIA  DO SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
 
 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji:  

Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda-Gniewowo  

polegający na utwardzeniu drogi płytami ażurowymi typu IOMB 

 

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie 

informuje, że dnia 03.02.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie 

treści SWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

Jaka ma być szerokość drogi utwardzonej płytami yomb? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Szerokość drogi zgodnie z dokumentacją - 5m w obramowaniu z oporników betonowych 12x25 

na ławie betonowej z betonu C12/25  

 

Pytanie nr 2: 

W jaki sposób i czy w ogóle ma być utwardzone poboczem jeżeli tak to jaka szerokość? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Utwardzenie poboczy zgodnie z dokumentacją - w-wą kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 gr. 

15cm na w-wie gruntu niewysadzinowego G1 o CBR>20MPa gr. min. 20cm 

 

Pytanie nr 3: 

Jakie są warstwy (grubości i materiały) podbudowy pod płyty yomb? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektową: 

 

Podłoże G1: 

- płyty IOMB - 12,5cm 

- podsypka piaskowa 5cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 - 20cm, 

- podłoże gruntowe G1 - po zagęszczeniu i ewentualnym ulepszeniu E2>100MPa 

W przypadku gruntów organicznych, nienośny usunąć w-wę i zastąpić gruntem G1 o wsp. 

wodoprzepuszczlności k>8m/dobę 

 

Podłoże G4: 

- płyty IOMB - 12,5cm 

- podsypka piaskowa 5cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 - 20cm, 



- w-wa odsączająca gr 25cm z pospółki o wsp. wodoprzepuszczlności k>8m/dobę 

- w-wa geowłókniny separacyjnej 

 

W-wa podbudowy z kruszywa łamanego0/31,5 C90/3 gr 20cm musi charakteryzować się 

modułem E2>130MPa 

 

Pytanie nr 4: 

Na czym ma polegać przebudowa oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączonej 

dokumentacji - PW branży telekomunikacyjnej. 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców 

złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania. 

 

 


