
 

  

 

Nowy Dwór Gdański, dnia 08.06.2020 roku 
 
SR.272.08.2020.RG 
 

 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Zadanie pn. – „Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – 
Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie” 

 
 Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), udziela odpowiedzi na zadane pytanie:  
 
 
Pytanie nr 1: 
Zamawiający w przedmiarach w pkt.  12 części I, pkt. 16 części II, pkt 13 części III oraz pkt.17 części IV, 
zakłada frezowanie i wywóz  destruktu „w miejsca  wskazane przez Zamawiającego”. Czy Zamawiający 
wystawi Wykonawcy kartę przekazania odpadu? Czy Zamawiający posiada, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami decyzje na składowanie destruktu (na podstawie Art.27.1, Art.33.1 oraz Art.41.1 Ustawy o odpadach 
Dz. U. z 2019, poz. 701  ze zmianami). Proszę o wskazanie miejsca lub odległości, tak by można było wyliczyć 
koszty transportu. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający wskazał w SST D-05.03.11 pkt. 5.3. „Wywóz destruktu” odległość wywozu materiału 
z frezowania do 30 km od miejsca frezowania. Zamawiający wskaże miejsce wywozu przez Wykonawcę 
materiału z frezowania w terminie minimum 7 dni przed planowaną datą wykonania tych robót określoną 
w harmonogramie robót dostarczonym przez Wykonawcę. Odległość ta nie będzie wynosiła więcej niż 30 km 
zgodnie z zapisami odpowiedniej SST oraz informacji zawartej w przedmiarze robót. Zamawiający nie zamierza 
pozbyć się materiału z frezowania. 
 
Pytanie nr 2: 
W projekcie Projektant przewidział ułożenie siatki pod warstwą ścieralną (przykrycie siatki 4 cm). 
Pierwszoplanową zasadą zastosowania siatki, zarówno w nowych jak i remontowanych nawierzchniach jest 
określenie celu tego zabiegu. Siatki stosuje się w nawierzchniach w kilku celach: 
− działania przeciwspękaniowe, przeciwdziałanie przenoszeniu spękań  skurczowych istniejących w 

dolnych warstwach, 
− wzmocnienie geosiatką konstrukcji  w celu zmniejszenia jej ugięć (przejęcia części naprężeń 

rozciągających powstających w wyniku ugięć konstrukcji i pojawieniu się naprężeń rozciągających na 
spodzie konstrukcji). 

Zgodnie z Zaleceniami stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych” IBDiM  jest 
umieszczenie siatki pod przykryciem minimum 8cm. W związku z wątpliwościami, co do konstrukcji 
nawierzchni i umieszczaniu siatki  na gł. 4 cm (bezpośrednio pod warstwą ścieralną) zadajemy pytanie: W jakim 
celu projektant zaleca, ułożenie siatki przeciwspękaniowe przenoszącej naprężenia rozciągające w miejscu, 
gdzie nie ma ona możliwości prawidłowo wzmocnić konstrukcję. Wg naszej opinii jest to błąd technologiczny. 
Wykonanie takiego rozwiązania podraża inwestycję, a może skutkować utratą szczepności warstwy ścieralnej 
z wiążącą i doprowadzić do stosunkowo szybkich zniszczeń nawierzchni (takie rozwiązanie zostało już 
zastosowane w powiecie nowodworskim, gdzie nawierzchnia uległa zniszczeniu po jednej dobie (wykonawca 
Skanska). 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Dokumentacja projektowa dla każdej z części zakłada pozostawienie istniejących konstrukcji i istniejących 
nawierzchni jezdni z wykorzystaniem ich jako podbudowy pod projektowane warstwy nawierzchni 
bitumicznych tj. warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Z uwagi na występowanie różnego rodzaju istniejących 
nawierzchni: MMA, płyty MON, płyty betonowe sześciokątne, kamień brukowy, destrukt oraz w związku 
z koniecznością wykonania poszerzeń jezdni w projekcie zastosowano wzmocnienie nawierzchni siatką 
układaną na warstwie wiążącej. Rezygnacja z dodatkowego wzmocnienia nawierzchni może spowodować 
wystąpienie spękań odbitych na warstwie wiążącej a w konsekwencji w warstwie ścieralnej w bardzo krótkim 
czasie. Zastosowane wzmocnienie z siatki ma na celu maksymalne powstrzymanie propagacji nawierzchni w jak 
najdłuższym okresie czasu. Dodatkowe wzmocnienie nawierzchni siatką w tym przypadku nie jest podrożeniem 
kosztów inwestycji a optymalnym rozwiązaniem w stosunku do innych możliwych rozwiązań projektowych 
wzmocnienia nawierzchni. Podczas układania siatki należy ściśle przestrzegać zapisów w SST w szczególności 
D-05.02.01b oraz D-05.03.26 oraz zastosować siatkę a także emulsję o parametrach nie gorszych niż wskazane 
w D-05.03.26. 
 
 



 

  

 

Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologii robót, niż przewidziano w projekcie? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Pytanie nie precyzuje dokładnie o którą technologię robót chodzi. Zapisy w dokumentacji technicznej, 
Wymaganiach Ogólnych zawartych w DM.00.00.00 oraz zapisy w poszczególnych SST dla każdych z pozycji 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia określają technologię ich wykonania jak również możliwość 
wariantowania. Technologię robót należy przedstawić w PZJ do akceptacji zgodnie z DM.00.00.00 pkt. 6.1. 

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy robót przysługuje prawo 
zastąpienia materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej materiałami i urządzeniami, o co 
najmniej równoważnych parametrach technicznym pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów 
technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie 
możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: 
właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca 
zwróci się z wnioskiem materiałowym zawierającym nazwę wyrobu oraz podstawowe parametry jak również 
rysunkiem technicznym wskazującym przekroje poprzeczne po zmianie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie 
danego wyrobu budowlanego do wbudowania. Zatwierdzenie proponowanych zmian następuje w momencie 
zaakceptowania ich przez inspektora nadzoru, projektanta oraz Zamawiającego. Bez akceptacji Wykonawca nie 
ma prawa wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizacji zamówienia. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązania polegającego na rezygnacji z siatki przeciwspękaniowe a w zamian 
zastosowanie technologii lepszych i nowszych? 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z warstwy wzmacniającej z siatki ani zmiany jej parametrów na gorsze 
niż zawarto w poszczególnych zapisach dokumentacji projektowej i STWiORB. Zamawiający dopuści 
zastosowanie materiałów równoważnych lub lepszych tj. o wyższych parametrach niż zawarto 
w poszczególnych zapisach dokumentacji projektowej i STWiORB. 
 
Pytanie nr 5: 
Zgodnie z SIWZ w cz. I pkt.19, cz. II pkt. 10, cz. III pkt.9 oraz cz. IV pkt.10 „ Przed wbudowaniem materiałów 
Wykonawca zwróci się z wnioskiem materiałowym zawierającym nazwę wyrobu oraz  podstawowe parametry 
jak również rysunkiem technicznym wskazującym przekroje poprzeczne po zmianie do inspektora nadzoru 
o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego do wbudowania. Zatwierdzenie proponowanych zmian następuje 
w momencie zaakceptowania ich przez inspektora nadzoru, projektanta oraz Zamawiającego. Bez akceptacji 
Wykonawca nie ma prawa wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizacji zamówienia”. Czy w przypadku, gdy 
Projektant, Inspektor Nadzoru lub Zamawiający nie wyrazi zgody na zastosowanie innych materiałów, 
Wykonawca będzie zwolniony z gwarancji na wykonanie robót nawierzchniowych, a obowiązywać będzie 
jedynie gwarancja na zastosowane materiały tj. mieszankę 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający w zapisach SIWZ dla części I w pkt. 9, dla części II w pkt. 10, dla części III w pkt. 9, dla części IV 
w pkt. 10 opisał sposób akceptacji materiałów zamiennych. Akceptacja zastosowania proponowanych przez 
Wykonawcę równoważnych materiałów jest warunkiem bezwzględnym do wprowadzania jakichkolwiek zmian 
w realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Bez opisanej w SIWZ akceptacji ze strony Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru oraz projektanta Wykonawca nie ma prawa do wbudowania zamiennego w stosunku do 
opisanego w projekcie wyrobu budowlanego. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do realizacji 
zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami realizacji zamówienia określonymi w SIWZ 
oraz we wzorze umowy. Zgodnie z zapisami zawartymi w w/w dokumentach Wykonawca zobowiązany będzie 
do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Nie zostanie zwolniony 
z tego obowiązku w żadnym zakresie. 
 
Osoba do kontaktów w sprawie wyjaśnień: Arkadiusz Gorczyński, adres e-mail: 
a.gorczynski@nowydworgdanski.pl tel. (55) 247 36 68 wew. 104. 
 
 

 
Z poważaniem, 
 
STAROSTA 
         - 
Jacek Gross 

 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy zgodnie z rozdzielnikiem 
2. Strona internetowa Zamawiającego: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne 
3. a/a 

mailto:a.gorczynski@nowydworgdanski.pl

