
PYTANIA:

1) Warstwa podbudowa, wiążąca, ścieralna (KR 3), ST D.04.07.00, D.05.03.00. -
Przedstawione  w  ST  D.04.07.00,  D.05.03.00,  D  wymagania  dla  mieszanki  mineralno 
asfaltowej  na  warstwę  podbudowy,  wiążącą,  ścieralną  oparte  są  o  normę  PN-S-
96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. W ramach tego prosimy o możliwość 
zaprojektowania  oraz  badań  i  kontroli  mieszanki  na  warstwę  podbudowy,  wiążącą, 
ścieralną  zgodnie  z  normą  PN-EN  13108-1  (AC)  oraz  PN-EN  13108-21  (ZKP)  oraz 
dostosowanie  do  "Wymagań  Technicznych  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2010"  i 
"Wymagań technicznych  WT-1  2010.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych".  Zastosowanie wyżej  wymienionych 
norm pozwoli na wydanie deklaracji zgodności na MMA (wyrób budowlany) ze znakiem 
CE, co jest wymogiem prawa budowlanego.

2) Czy wynagrodzenie za wykonane zadanie jest ryczałtowe czy kosztorysowe?

3) Prosimy wskazać termin zapłaty za wykonane roboty.

4)  Prosimy  o  wyjaśnienie  § 3  pkt  5.1)  umowy  –  Wykonawca  w  imieniu  swoim  i 
Zamawiającego zapewni polisę ubezpieczeniową na prowadzone roboty, o których mowa 
w § 1 ust. 1, - co oznacza sformułowanie w imieniu swoim i Zamawiającego?

5)  Wnosimy na  podstawie  zasady równego  traktowania  stron  o  zmianę  § 9  pkt  2  w 
następujący  sposób:  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ODPOWIEDZI:

1)  Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami  technicznymi  została  opracowana 
dużo  wcześniej  przed  wydaniem  zarządzenia  Nr  102  Generalnego  Dyrektora  Dróg 
Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  19  listopada  2010r.  w  sprawie  stosowania  wymagań 
technicznych na drogach krajowych i dlatego powstała zgłoszona nieprawidłowość. Wobec 
powyższego roboty w zakresie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej należy wykonać 
według  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2010  stanowiących  załącznik  Nr  2  do 
przedmiotowego zarządzenia.
Wytyczne stanowią załącznik do niniejszej odpowiedzi.
2) Wynagrodzenie za wykonane zadanie jest kosztorysowe.
3)  Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w terminie  30 dni  na podstawie 
faktury VAT. 49,05% wynagrodzenia należnego z wystawionych faktur Gmina Borek Wlkp. 
zapłaci  po  otrzymaniu  środków  z   dofinansowania  przyznanego  przez  Urząd 
Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego.  Zgodnie z umową zawartą  z  UMWW w 
Poznaniu  w  terminie  15  dni  roboczych  po  złożeniu  przez  Beneficjenta  do  Instytucji  
Zarządzającej WRPO poprawnego i prawidłowego wniosku o płatność zaliczkową nastąpi  
jego weryfikacja i przekazanie zlecenia płatności.
4)  Sformułowanie  to  oznacza,  że  polisa  powinna  zabezpieczać  odpowiedzialność  od 
wszelkich zdarzeń podczas wykonywanych robót zarówno Wykonawcy jak i Inwestora.
5) Zamawiający dokona zmian § 9 pkt 2 projektu umowy  w następujący sposób: „Strony 
zastrzegają  sobie  prawo  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej szkody”. 


