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WSZYSCY  WYKONAWCY 

dotyczy przetargu nieograniczonego na Poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę 
infrastruktury drogowo-mostowej Województwa Wielkopolskiego. 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej 
ustawa Pzp wyjaśnia co następuje:  
 

Dotyczy zadania nr 7: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 251 oraz dróg powiatowych i drogi 
gminnej w m. Łękno. 
 
Pytanie 1: 
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do mieszanki na warstwę 
podbudowy z AC22P. Zgodnie z opisem technicznym i przekrojem należy zastosować asfalt 50/70, natomiast 
specyfikacja techniczna D.04.07.01a dopuszcza również inne lepiszcza. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z treścią SST i 
aktualnym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mma na deformacje 
trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy D.04.07.01, pkt.2.2. Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego , co jest 
niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.63, tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją 
techniczną materiał ten można stosować do dolnych warstw konstrukcyjnych KR1-7. Prosimy o uzupełnienie 
treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodne z aktualnymi wytycznymi 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SST 04.07.01 i nie dopuszcza stosowania kruszywa niełamanego. 
 
Pytanie 3: 
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju  asfaltu do mieszanki na warstwę 
wiążącą z AC16W. Zgodnie z opisem  technicznym i przekrojem należy zastosować asfalt 50/70, natomiast  
specyfikacja techniczna D.05.03.05a dopuszcza również inne lepiszcza. Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na 
zastosowanie do warstwy wiążącej asfaltu  35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z treścią SST i 
aktualnym  dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mma na deformacje 
trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. 
 



Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy wiążącej asfaltu 35/50. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy D.05.03.05a, pkt.2.3. Nie przywołano tablicy nr 9 z WT1-2014, dotyczącej wymagań dla kruszywa 
niełamanego drobnego. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną materiał ten można stosować do dolnych 
warstw konstrukcyjnych KR1-7. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować 
materiały zgodne z aktualnymi wytycznymi. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SST 05.03.13 i nie dopuszcza stosowania kruszywa niełamanego. 
 
Pytanie 5: 
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju  asfaltu do mieszanki SMA11. Zgodnie 
z opisem technicznym i przekrojem  należy zastosować asfalt PMB 45/80-65, natomiast specyfikacja techniczna  
D.05.03.13 dopuszcza również inne lepiszcza. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju asfaltu, gdyż ma to wpływ na 
wycenę robót.  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż należy zastosować asfalt PMB 45/80-65 zgodnie z opisem technicznym i przekrojem. 
 
Pytanie 6: 
W związku z koniecznością ustawienia tymczasowego ogrodzenia na czas ustawienia nowego ogrodzenia przez 
właścicieli posesji, prosimy o określenie max długości, np. zakończenie kontraktu, na jaką Wykonawca ma  
przewidzieć opłaty/utrzymanie tych ogrodzeń. Zapis w SST 01.02.04 o utrzymywaniu przedmiotowych 
ogrodzeń do czasu odtworzenia nowych ogrodzeń przez właścicieli posesji jest nie możliwy do określenia przez  
Wykonawcę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że tymczasowe ogrodzenia należy utrzymywać do zakończenia kontraktu. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o podanie promieni łuków projektowanych krawężników kamiennych łukowych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że promienie łuków projektowanych krawężników kamiennych łukowych należy 
przyjąć zgodnie z dokumentacją. 
 
 


