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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Św. Marcin (odcinek od skrzyżowania 

z ul. Zamkowej do skrzyżowania z ul. Strzelecką), oraz w ul. Strzeleckiej (odcinek 
od skrzyżowania z ul. Piaski do skrzyżowania z ul. Jesionową w Swarzędzu)”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Dotyczy _Rys. nr.7/8 Przekroje konstrukcyjne (ul. Św. Marcin ). Kosztorys ofertowy Lp.4 Nawierzchnia 

chodnika z betonowej kostki brukowej poz.25/25 podsypka cementowo-piaskowa jest gr.5cm a na rys. 

konstrukcyjnym nr 7/8 gr.10 cm. Który obmiar jest prawidłowy?„
Odpowiedź nr 1
Grubość  podsypki  cementowo-piaskowej  pod  projektowaną  nawierzchnią  chodnika  wynosi  10  cm.  
5 cm znajduje się w poz. 25, pozostałe 5 cm znajduje się w poz, 26 („Chodnik z kostki betonowej  
"POLBRUK" grubości 60 mm typu "PROSTOKĄT" koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm...")
Zapytanie nr 2
„Dotyczy  Rys.  nr  7/8 Przekroje  konstrukcyjne  (ul.  Św.  Marcin  ).  W kosztorysie  ofertowym Lp.5 

Nawierzchnia schodów z betonowej kostki brukowej nie ujęto wszystkich materiałów występujących 

na rys konstrukcyjnym nr 7/8 .Brak min. obrzeża bet.8*30*100 ,podsypki cem.-piaskowej gr. 10 cm 

i podsypki z piasku gr. 5 cm. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu.”
Odpowiedź nr 2 
Długość obrzeża 8*30*100 występującego na schodach wynosi 22,00 m. 8,00 m należy wykonać na 
podsypce  cementowo  -  piaskowej  i  ławie  betonowej  z  oporem  (jak  w  przypadku  obramowania  
chodnika) -poz. 11. Pozostałe 14,00 m ujęto w poz. 12 (obrzeże na podbudowie betonowej B5).
Zapytanie nr 3
„Dotyczy_Kosztorysu  ofertowego  (ul. Św.  Marcin  ).  Dział  nr.1_Roboty  ziemne  -poz.5.  Nakłady 
uzupełniające  za  każde  dalsze  rozpoczęte  0,5  km  transportu  ponad  1  km  samochodami 
samowyładowczymi  po  drogach  utwardzonych  ziemi  kat.  III-IV  -  na  odkład  -za  dalsze  4  km 
odległości w ilości 150,410m3, natomiast poz. nr. 4 mówi o robotach ziemnych w ilości 37,500 m3. 
Prosimy o wyjaśnienie ile m3 ziemi należy wywieźć na odległość 4 km?”
Odpowiedź nr 3 

Poz. 5 - poz. 2 + poz. 4. Na odległość 4 km należy wywieźć 150,41 m3 (poz. 5).
Zapytanie nr 4
„Dotyczy projektu urnowy. W § 3 ust. 3 Zamawiający ustala termin rozpoczęcia prac od dnia zawarcia 
umowy. Wnioskujemy o zmianę tego zapisu na „Termin rozpoczęcia prac Strony ustalają od dnia 
przekazania placu budowy". Rozpoczęcie robót uzależnione jest od uzyskania pozwolenia na budowę. 
Analogicznie prosimy o zmianę w § 3 ust. 4 wnioskujemy o dokonanie zmiany na „Termin zakończenia 
całości prac strony ustalają zgodnie do 75 dni od dnia przekazania placu budowy".
Odpowiedź nr 4



Zamawiający nie wyraża zgody.
Zapytanie nr 5
„Dotyczy projektu umowy. Wnioskujemy o zmianę § 7 ust. 1 e poprzez wykreślenie " - pad rygorem nie 
dokonania  ich  odbioru  przez  Zamawiającego".  W  zamian  za  to  proponujemy  zapis:  "Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić do odbioru prace  zgłaszane do odbioru, a w szczególności zgłaszanie prac 
zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed ich planowanym odbiorem: Jeżeli Wykonawca 
nie  poinformował  o  terminie  odbioru  zobowiązany  jest  na  żądanie  Inspektora  lub  Zamawiającego 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a  następnie przywrócić do stanu 
poprzedniego”
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zapytanie nr 6
„Dotyczy  projektu  umowy.  W  §.  9  ust.  1  wnosimy  o  dodania  odpowiednio  po  "protokół  odbioru 
częściowego robót” zapisu „protokół odbioru końcowego robót””.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający uznaje powyższy zapis i dodaje odpowiedni zapis do projektu umowy.
Zapytanie nr 7
„Dotyczy projektu umowy. W §. 12 ust. 5 jest odniesienie do kar umownych w par. 17. Kary umowne 
zapisane są w §. 16. Wnosimy o dokonanie drobnej korekty.”
Odpowiedź nr 7
Zamawiający dokonuje korekty w przedmiotowym – powyższym zakresie.
Zapytanie nr 8
„Wnioskujemy o wykreślenie w §. 16 ust. 2 - podwojenie kar. Zamawiający zgodnie z § 16 ust. 3 ma 
prawo do odszkodowania przekraczającego umowne kary. Wnioskujemy również o wykreślenie § 16 
ust.  1 lit  g.  Zamawiającemu powinno wystarczyć zobowiązanie Wykonawcy w § 15 do zachowania 
poufności.”
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie uznaje uwag w powyższym zakresie  z „zapytania” 8.
Zapytanie nr 9
Dotyczy _STT
D 05.03.05.a, w pkt 1.3, tab 1 podano AC8S, w tab.7 przedstawiono krzywe uziarnienia dla AC11S, 
natomiast w tab.9 podano wymagania dla SMA11. Jaka mieszanka przewidziana jest na w. ścieralną? 
Proszę o ujednolicenie treści ST, tak aby krzywe uziarnienia i wymagania dotyczyły tej samej mieszanki.
Odpowiedź nr 9
Na warstwę ścieralną przewidziano beton asfaltowy. Zmieniona specyfikacja w załączeniu (str. 66 i 68)
Zapytanie nr 10
Dotyczy _STT. Jezen na warstwę ścieralną przewidziana jest AC11 S.50/70, to proponujemy zmianę 
krzywych uziarnienia z uwagi na fakt, że przy tak wysoko przebiegających krzywych nie można uzyskać 
parametrów dotyczących  koleinowania.  Jest  to  dużo wyższa zawartość  frakcji  piaskowej  niż  było  w 
normie PN - S 96025. Przy zmianie krzywych należy obniżyć B min (w praktyce wartość waha się w 
przedziale 5,4-5.7%). Jednocześnie informujemy ze istnieje już drugie wydanie - poprawione WT-2, 
które w najbliższym czasie zostanie  zarekomendowane przez Ministra Infrastruktury. W poprawionym 
wydaniu znajdują się min krzywe uziarnienia podane poniżej:
propozycja krzywych granicznych dla AC 11 S KR 3-4
16.0 100
11,2 90-100
8.0 60-90
5,6 -------
2,0 35-50
0.125   8-20
0,063    5-11
B min 4,8
Wnosimy o zaakceptowanie nowych krzywych uziarnienia.
Odpowiedź nr 10
Brak zgody na zmianę krzywych uziarnienia. Krzywe uziarnienia zawarte w specyfikacji należy przyjąć  
za obowiązujące.
Zapytanie nr 11
D.05.03.05./b przedstawiono wszystkie rodzaje uziarnienia, wymagania dla KR1-2. KR3-4 oraz KR5-6, 
oraz dwie metody projektowania : empiryczna i funkcjonalna. Proszę jednoznacznie określić o jaki rodzaj 



mieszanki chodzi i jaką metodą należy ją projektować.
Odpowiedź nr 11
Prawidłową  jest  mieszanka  określona  dla  wymagań  KR3-4.  Przyjąć  metodę  empiryczną  przy 
projektowaniu mieszanki. Zmieniona specyfikacja techniczna w załączeniu (str. 100 – 104).

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu 
możliwości  uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i  zgodnie 
z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 
18 . 05. 2010r, do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 18 . 05 . 2010r., o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofert przetargowych.


