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Czernikowo, dnia 20.04.2022 r. 

IWP.271.1.4.1.2.2022 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 

101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00109737/01. 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

1. Pytanie 

Dotyczy D.05.03.05A, D.05.03.05B W SST stwierdzono niespójność w zakresie wytycznych 

technicznych dotyczących projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych. Wnosimy 

o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu należy zaprojektować 

w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014 przywołane w każdej z SST 

w pkt. 10.3 dla kategorii ruchu KR 1-2. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami 

nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

Wyjaśnienie nr 1: 

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania 

techniczne WT-1, WT-2 2014. 

2. Pytanie 

Dotyczy D.05.03.05A, D.05.03.05B W SST w pkt. 5.8 tablica 14 dla projektowanej mieszanki na 

warstwę ścieralną (AC 11 S, KR 1-2) oraz w pkt. 5.8 tablica 15 dla projektowanej mieszanki na 

warstwę wiążącą (AC 16 W, KR 1-2) podano niewłaściwe wartości wolnej przestrzeni w wykonanej 

warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla 

projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z tablicą 16 z WT-2 2016, część II 

„Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”. 

Wyjaśnienie nr 2:  

Zamawiający potwierdza, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach muszą być zgodne 

z tablicą 16 z WT 2 2016 – część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”. 

3. Pytanie 

Dotyczy D.05.03.05B Specyfikacja nie zawiera informacji nt. możliwości zastosowania granulatu 

asfaltowego do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą. Ze względu na brak technologicznego 

uzasadnienia wykluczenia granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 

wnosimy o dostosowanie zapisów SST, które będą zgodne z dokumentem technicznym WT-2 2014, 

który dopuszcza ten materiał w ilości do 20% "metodą na zimno". Stosowanie granulatu asfaltowego 

każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej mieszanki w badaniu 

typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość mieszanki i pozwala obniżyć koszty 

inwestycji. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest 
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pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Czy zamawiający wyrazi 

zgodę na zastosowanie do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą granulatu asfaltowego 

w ilości 20% zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 2014 

przywołanym w pkt. 10.3 SST? 

Wyjaśnienie nr 3: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie, do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą, granulatu 

asfaltowego w ilości do 20% zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 

2014. 

4. Pytanie 

Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Jeżeli tak, to 

prosimy o określenie lokalizacji, powierzchni oraz warstw konstrukcyjnych. 

Wyjaśnienie nr 4:  

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych. 

5. Pytanie 

Prosimy o określenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Wyjaśnienie nr 5: 

Oznakowanie poziome powinno zachować trwałość i utrzymanie parametrów w całym okresie 

przewidzianym gwarancją. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie oceniany 

przez Zamawiającego, zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu ofertowym. 

6. Pytanie 

Prosimy o uzupełnienie SST odnośnie oświetlenia hybrydowego. 

Wyjaśnienie nr 6: 

Oświetlenie hybrydowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – Opis techniczny 

pkt 7.7 - 7.14. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


