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      Wykonawcy zainteresowani udziałem 

            w przedmiotowym przetargu 

 

 

 Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 

z późn. zm.), w związku z zapytaniami z dnia 23 stycznia 2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ 

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 

gminnej Sojkówek – Ocięte” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 1: 

W związku z zamiarem udziału w niniejszym postępowaniu zwracamy się z następującym 

zapytaniem do SWZ: 

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki asfaltowej dla warstwy wiążącej  

i ścieralnej. W opisie do projektu (strona 18) Zamawiający wymaga wykonania warstwy 

ścieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 i warstwy wiążącej z AC 16 W PMB 25/55-60, natomiast 

na Szczególe konstrukcyjnym PA-B rys. 3.1 Zamawiający wymaga wykonania warstwy 

ścieralnej z AC 11 S 50/70 i warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70. W przedmiarze 

poglądowym Zamawiający wymaga wykonania warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70  

i warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje zastosowanie mieszanek asfaltów wskazanych w przedmiarze oraz 

nr rysunku 3-1, czyli warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 i warstwa wiążąca z AC 16  

W 50/70. 

 

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie 

wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący 

jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione  

w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. 

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia 

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania  

do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp. 

 

 

Z up. Wójta Gminy Sadowne 

 
Krzysztof Królikowski 

Kierownik Referatu 

Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 


		2023-01-24T08:18:45+0100




