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Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu

W związku z prowadzonym  postępowaniem przetargowym pn:

" Budowa  drogi leśnej w Leśnictwie Radawa w km 0+560-3+075" wpłynęło w dniu 
31.03.2021 do Zamawiającego zapytanie dotyczące zapisów SWZ , na które w oparciu 
o art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udzielono następującej 
odpowiedzi:

Pytanie 1

W opisie technicznych pkt. 6.3 przy określeniu nawierzchni jezdni tłuczniowej 
projektant nie definiuje frakcji kruszywa z jakiego ma być wykonana warstwa ścieralna. 
Specyfikacja techniczna D.05.02.01 (Nawierzchnia tłuczniowa), będąca częścią 
opracowanie projektowego, również nie określa jednoznacznie frakcji kruszywa jakie 
należy użyć do wykonania nawierzchni tłuczniowej. Wnosimy o uzupełnienie 
dokumentacji projektowej o jednoznaczną informację dotycząc frakcji kruszywa 
łamanego na wykonanie nawierzchni tłuczniowej

Odp. pytanie 1

Nawierzchnię tłuczniową należy wykonać w oparciu o zapisy zawarte w 
Wymaganiach technicznych WT-4 (2010) "Mieszanki niezwiązane"  pkt. 2.5 Mieszanki 
kruszyw do nawierzchni niezwiązanych 0/31,5.

Pytanie 2

W Specyfikacji technicznej na wykonanie nasypów D.02.03.01 w punkcie 
5.5.3.1 zawarte są wymagania dla gruntu do wykonania górnej warstwy nasypu : 
„Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i 
wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Zgodnie z bilansem robót ziemnych nasypy 
wykonane będą z gruntu z wykopu. Wnosimy o dostosowanie zapisu do rozwiązań 
przyjętych w projekcie i usunięcie wymagań dotyczących parametrów kruszywa do 
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wykonania GWN, które nie korelują w żaden sposób z gruntem pozyskanym z wykopu 
w ramach inwestycji.

Odp. pytanie 2

Zgodnie z dokumentacją (przedmiar robót) dopuszcza się wbudowanie w nasyp 
gruntów uzyskanych z wykopu.

Pytanie 3

Czy w pozycji 10.1 przedmiaru robót dotyczącej „Budowy nawierzchni z płyt 
żelbetowych pełnych wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni piaskiem” Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie płyt wtórnoużytkowych, rozbiórkowych z zachowaniem 
wszelkich parametrów technicznych jak dla płyt nowych?

Odp. pytanie 3

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie żelbetowych płyt pełnych 
pozyskanych z rozbiórki.

Pytanie 4

Z Projektu technicznego a także specyfikacji technicznej D.01.02.01 nie wynika 
jakim materiałem należy uzupełnić powstałe po usunięciu karpiny ubytki. Prosimy o 
informację, czy w pozycji usunięcie karpiny należy uwzględnić koszt dowozu gruntu 
nasypowego z dokopu?

Odp. pytanie 3

 Ubytki po karpinie należy uzupełnić gruntem przewidzianym do odwozu na 
odkład.
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Z poważaniem
Tadeusz Ogonowski
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)


		2021-04-06T06:52:15+0000
	Tadeusz Ogonowski




