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Dotyczy: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa drogi
gminnej - budowa połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską
w Gliwicach"

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Proszę o wyjaśnienie: Wg przekrojów warstwa stabilizacji ma mieć markę
C0,4/0,5 a wg SST C1,5/2 (pkt 1.3, str 133). Która marka jest prawidłowa?
Dodatkowo opis tego punktu SST i tak jest błędny gdyż sugeruje markę
5MPa:„Roboty ujęte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu
stabi l izowanego spoiwem klasy C1,5/2 (Rc28 nie mniej  niż 2,5 MPa)
pod nawierzchnią wg. zakresu określonego w Dokumentacji Projektowej.”
Odpowiedź:
Należy wykonać w-wę ulepszonego podłoża z gr. stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym – klasa wytrzymałości na ściskanie: C04/05

Pytanie nr 2:
Dla Umożliwienia wyceny robót proszę o udostępnienie następujących numerów
STWiORB: D.04.05.01a D.05.03.23a”.
Odpowiedź:
STWiORB zostaną uzupełnione o wymienione specyfikacje.

Pytanie nr 3
Wnosimy o wskazanie w dokumentacji lub ewentualne uzupełnienie specyfikacji
technicznej dla kanalizacji deszczowej
Odpowiedź:
STWiORB zostają uzupełnione o plik: SST_ODWODNIENIE_Chalub.

Pytanie nr 4
Dot. Branża drogowa
W dokumentacji w rys 4.1 Przekroje typowe dla konstrukcji 1A oraz 1B warstwa
wiążąca jest opisana jako „w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 50/70”
oraz jest podany nr specyfikacji D – 05.03.05b, natomiast specyfikacja D –
05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM
MODULE SZTYWNOŚCI (WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA ) zawiera
wymagania dla AC WMS 16. Wnosimy ujednolicenie dokumentacji oraz
dołączanie brakującej ST dla AC 16W.
Odpowiedź:
Należy wykonać w-wę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W, 50/70 zgodnie
z projektem budowlanym. STWiORB zostaną uzupełnione dla przedmiotowej
warstwy.
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Pytanie nr 5
Dot. Branża drogowa
W dokumentacji w rys 4.1 Przekroje typowe dla konstrukcji 1A oraz 1B warstwa
ścieralna jest opisana jako „w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
mastyksowo-grysowej
SMA 5, PMB 45/80-55” oraz jest podany nr specyfikacji D – 05.03.13a, natomiast
dokumentacja zawiera specyfikacje D – 05.03.13 , która zawiera wymagania dla
SMA 11.
Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
Należy  wykonać w-wę śc ie ra lną  z  mieszank i  minera lno-as fa l towe j
mastyksowo-grysowej SMA 5, PMB 45/80-55 t j .  zgodnie z projektem
budowlanym. STWiORB zostaną uzupełnione dla przedmiotowej warstwy.

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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