
PYTANIA:







ODPOWIEDZI:

1)  Przywołano  barierę  starego  typu  SP-06/04  i  jest  ona  dostępna  na  rynku,  ale  jako 
materiał równoważny dopuszcza się zastosowanie bariery N2/W5/A.

2) Przy realizacji przedmiotowego etapu roboty teletechniczne nie występują.

3) Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  jest  zamieszczona  jako  pierwsza  specyfikacja 
D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE i SST odwołują się właśnie do niej.

4) Ilość należy przyjąć wg przedmiaru robót.

5) Zamawiający  nie  dysponuje  planem  sytuacyjnym  z  zaznaczonymi  wszystkimi 
elementami brukarskimi, ale wobec podanego opisu sposobu obliczenia ceny wykonania 
robót w pkt.  1  rozdz. XII  SIWZ nie ma potrzeby dokonywania jakiejkolwiek weryfikacji 
ponieważ obliczenia ceny należy dokonać zgodnie min. z uwzględnieniem zakresu robót  
określonego w przedmiarach robót.

6)      Odpowiedź j.w.

7)      Nie stwierdza się niespójności opisu technicznego projektu zamiennego w zakresie 
długości,  ponieważ  podana  długość  (w  projekcie  zamiennym)  dotyczy  tylko  długości 
odcinka na którym wprowadzono zmiany w stosunku do rozwiązań pierwotnych.

8)      Należy zastosować krawężniki o wym. 20x30x100 cm.

9)      Specyfikacja D.04.06.01. została zamieszczona na stronie internetowej.

10)  Zmienia się w pkt. 5.2.2. D.02.01.02. wskaźnik zagęszczenia na Is ≥ 1,00 z 1,03.

11)  Specyfikacja  D.02.00.01.  nie  dotyczy  przedmiotowego  zamówienia  i  nie  została 
przywołana  przy  żadnej  pozycji  przedmiaru  robót,  a  została  zamieszczona  tylko  i  
wyłącznie  dlatego,  że  specyfikacje  zostały  opracowane  dla  wszystkich  etapów  robót 
łącznie.

12)  Wykreśla  się  z  pkt-u  2.2.1.  specyfikacji  D.03.02.01.  oraz  z  pkt-u  2  specyfikacji 
D.03.02.2.  wymóg  posiadania  przywołanych  Aprobat  Technicznych  i  zastępuje  się  je 
wymogiem oznakowania znakiem budowlanym.
Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem 
budowlanym.
Szczegółowe uregulowania  dotyczące oznakowania  znakiem budowlanym znajdują  się 
w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198,  poz. 2041 z późn. zm.).
 Zgodnie  z §  12  ww.  rozporządzenia do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem 
budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:
-  określenie,  siedzibę  i adres  producenta  oraz  adres  zakładu  produkującego  wyrób 
budowlany;
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 



gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;
-  numer  i  rok  publikacji  Polskiej  Normy  wyrobu  lub  aprobaty  technicznej,  z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
- inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
-  nazwę  jednostki  certyfikującej,  jeżeli  taka  jednostka  brała  udział  w zastosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

13) W  punkcie  5.3.5.  specyfikacji  D.03.02.01.  błędnie  użyto  określenia  stopień 
zagęszczenia, ponieważ stopień zagęszczenia charakteryzuje grunty utworzone i złożone 
przez  naturę,  a  wskaźnik  zagęszczenia  (Is)  informuje  jak  został  zagęszczony  grunt 
wbudowany  w  podłoże.  Wskaźnik  ten  odnosi  się  tylko  do  gruntów nasypowych,  czyli  
tworzonych przez człowieka, który odpowiednio ma wynosić 0,90 i 0,85. 

14) W specyfikacji  D.03.02.01.  nie  przywołano  żadnych  nazw własnych  i  handlowych 
wskazujących na konkretnych producentów czy też dostawców materiałów, przywołano 
jedynie konkretne aprobaty techniczne. Pomimo tego wykreśla się przywołane Aprobaty 
Techniczne  z  pozostawieniem  wymogu  dopuszczenia  do  stosowania  w  sieciach 
kanalizacyjnych i pasie drogowym.

15) – 19) Zgłoszone nieprawidłowości zostały wyjaśnione w odpowiedziach na zapytania 
w  dniu  30.03.br.,  ale  dodatkowo  na  stronie  internetowej  zamieszczono  poprawioną  i 
obowiązującą specyfikację dot. wykonania podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej 
(MMA) D.04.07.00.

20) – 25) Zgłoszone nieprawidłowości zostały wyjaśnione w odpowiedziach na zapytania 
w  dniu  30.03.br.,  ale  dodatkowo  na  stronie  internetowej  zamieszczono  poprawioną  i 
obowiązującą specyfikację dot. wykonania:
a) warstwy wyrównawczej D.05.03.00.,
b) warstwy ścieralnej D.05.03.00a.


