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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Informujemy, iż w dniu 2014-03-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
„Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 

1. Remont drogi gminnej K 160230 Czajęczyce przez wieś koło pompowni 
w miejscowości Czajęczyce w km 0+000 – 1+190,

2. Remont drogi gminnej K 160308 Żębocin – Żerkowice  w miejscowości Żębocin 
w km 0+075 – 0+565,

3. Remont ulicy Kolejowej w Proszowicach droga nr K 160194, dz. nr ewid. 2324/7, 
2324/15 w km 0+400 – 1+110.”

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na zadanie jw. prosimy  
o odpowiedź na poniższe:

1) Prosimy o określenie Kategorii ruchu dla jakiej ma być zaprojektowana MMA na  
poszczególnych odcinkach dróg. Dokumentacja techniczna oraz SST nie określa  
jednoznacznie tego parametru.

2) Czy można do wykonania nawierzchni bitumicznej zastosować mieszanki mineralno-
asfaltowe, zaprojektowane zgodnie z aktualnymi WT 2-2010 „Nawierzchnie asfaltowe na  
drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”?

3) Remont drogi gminnej nr K160230 Czajęczyce przez wieś, k. pompowni w miejscowości  
Czajęczyce, w km 0+000,0÷1+190,0, pozycja 4.7 „Umocnienie rowów elementami  
prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) osadzenie elementów na ławie z pospółki,  
prosimy o określenie wymiarów i rodzaju korytek żelbetowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Mieszankę mineralno-asfaltowa należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, dla kategorii ruchu określonej zgodnie z zapisami Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Ad.2. Całość prac przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania musi zostać 
zrealizowana zgodnie z zapisami § 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 

Ad.3. Planuje się umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi o wymiarach 
50x50x15.
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