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ZESTAW NR 2

dotyczy postępowania pod nazwą:

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie
- droga powiatowa nr 0274Z - etap I

Działając na podstawie art. 38 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
zawiadamiamy, że w dniu 18.01.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego
postępowania.

Treść pytania nr 1:

Proszę o sprecyzowanie zapisu w warunkach udziału w postępowaniu - „o dysponowaniu wytwórnią mas, tak
aby transport mieszanki z wytwórni na plac budowy nie przekraczał 2 godzin". Jako, że jest to warunek
nieprecyzyjny i trudny w ocenie, proponuję ustalenie odległości wytwórni od placu budowy no. 90 km,
uwzględniającej natężenie ruchu w sezon/e letnim, gwarantującej dostarczenie mieszanki w czasie oczekiwanym
przez Inwestora,

W odpowiedzi na zapytanie informujemy;

Zamawiający podtrzymuje zapis określony w warunkach udziału w postępowaniu.

Treść pytania nr 2:

W dokumentacji projektowej - drogowej - został podany symbol MMA na warstwę wiążącą - AC16P. Czy nie
powinno być AC16W?

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Do wyceny ofertowej warstwy wiążącej przyjąć mieszankę mineralno asfaltową AC 16 W.

Treść pytania nr 3:

W dokumentacji projektowej - sanitarnej po części graficznej są wymienione tabele - zestawienie materiałów.
Brak załączników w postaci tabeli.

W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Zgodnie z przyjętą formą wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować
przedmiaru robót.

Treść pytania nr 4:

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70 do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych (na
warstwę ścieralną, wiążącą, podbudowę)? Asfalt 50/70 jest dopuszczony do wykonania wymienionych warstw
wg WT-2 2010 i innych dokumentach odniesienia.



W odpowiedzi na zapytanie informujemy:

Nie dopuszcza się.

Treść pytania nr 5;

Czy inwestor dopuszcza wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22P 50/70? Jest to mieszanka dopuszczona do
wykonania podbudowy dla kategorii ruchu KR 4 wg wszelkich wytycznych.

W odpowiedzi na zapytanie informujemy;

Nie dopuszcza się.
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