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Strona internetowa prowadzonego postępowania
Wszyscy uczestnicy postępowania
Wyjaśnienia do otrzymanych zapytań
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm - dalej Pzp.) pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z droga
nr ewid. 562”
Wyjaśnienia treści SWZ
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp., wykonawcy
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Pzp. udziela
następujących wyjaśnień i odpowiedzi.
Pytanie 1:
W opinii geotechnicznej jest informacja, że podłoże gruntowe w rejonie otworu nr 1 i 2 (tj. km
ok. 0+700 – 1+000) można zakwalifikować do grupy nośności G3, a przy pozostałych do G1.
Ta informacja jest zawarta w opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 5. Jednocześnie
konstrukcja nawierzchni na tych odcinkach zakłada, zgodnie z katalogiem, dla kategorii ruchu
KR1 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, w-wy wiążącej z betonu
asfaltowego gr. 5 cm oraz podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej wytworzonej
w wyniku recyklingu na zimno „na miejscu” wyrównania wykonanego z mieszanki kruszywa
naturalnego niezwiązanego C50/30 śr. Gr. Ok. 7 cm oraz istniejącej nawierzchni bitumicznej
gr. 7 cm i istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego. Zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych dla kategorii ruchu KR1 oraz grupy
nośności podłoża G3 powinna być wykonana podbudowa pomocnicza. Proszę o określenie, czy
i z jakich materiałów należy tu zastosować podbudowę pomocniczą.
Odpowiedź 1:
Zgodnie z załączonymi do przetargu badaniami podłoża gruntowego, w otworze 1 do
głębokości -1,10 m oraz w otworze 2 do głębokości -0,90 m w podłożu gruntowym występują
grunty niewysadzinowe w stanie zagęszczonym i średniozagęszczonym. W zakresie

przebadanych głębokości (do – 2,0 m) wody gruntowej nie nawiercono. W związku
z powyższym na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Półsztywnych (załącznik do zarządzenia Nr 31 GDDKiA z dn. 18.06.2014 r.) do ustalenia
konstrukcji nawierzchni przyjęto grupę nośności gruntów podłoża G1. Grunty kategorii G3
położone są poniżej wymaganej grubości konstrukcji nawierzchni ze względu na odporność na
wysadziny. Zgodnie z w/w katalogiem dla kategorii ruchu KR1 i grupy nośności gruntów
podłoża G1 nie stosuje się warstw ulepszonego podłoża.
Pytanie 2:
Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych
Odpowiedź 2:
Tabela robót ziemnych została zamieszczona w opisie do projektu technicznego w części
„Obliczenia/zestawienia”

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców
z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.
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