
Prószków, 26 czerwca 2019 r. 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Prószków, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej jako ustawa Pzp) informuje, 
iż 19 czerwca 2019 r. wpłynęły pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków” (Nr zamówienia RG.271.9.2019). 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje niniejszym treść zapytań Wykonawcy, 
które wpłynęły 19 czerwca 2019 r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.  
 
Jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ 
w zakresie wskazanym poniżej. 

 
Pytanie nr 1  

Prosimy o udostępnienie specyfikacji (STWIORB) dla warstwy stabilizowanej dodatkiem 
hydrofobowym zwiększającym odporność na absorpcję kapilarną wody. 

Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający udostępnia specyfikację D-04.12.01. 

Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej pod nagłówkiem: „zmieniona dokumentacja techniczna” dołączono 
plik: przebudowa_drogi_D-04.12.01.pdf.  
 
Pytanie nr 2  

Między opisem technicznym, a przekrojami na odcinku od km 0+700 do km 1+610 występują 
rozbieżności w rodzaju konstrukcji nawierzchni. Prosimy o podanie poprawnej konstrukcji na danym 
odcinku. 

Odpowiedź na pytanie 

Na wskazanym odcinku należy wykonać następującą konstrukcję: 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm; 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm; 

- Podbudowa gruntowa stabilizowana ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym 
odporność na absorpcję kapilarną wody, E2>130 MPa gr.30 cm (z doziarnieniem pospółką zaglinioną 
dowiezioną gr. 15 cm). (15 cm pospółka dowieziona + 15 cm istniejące podłoże gruntowe). 

 



Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej pod nagłówkiem: „zmieniona dokumentacja techniczna” dołączono 
pliki: przebudowa_drogi_przekrój E-E_popr.pdf, przebudowa_drogi_przekrój E-E_popr.pdf.  
 
Pytanie nr 3  

W opisie technicznym i przedmiarze parametrem odbiorowym  dla warstwy stabilizacji hydrofobowej 
jest wtórny moduł odkształcenia E2. Na przekroju widnieje wytrzymałość na ściskanie. Jaki parametr 
odbiorowy należy przyjąć. 

Odpowiedź na pytanie 

 
Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną nr D-04.12.01. 

Zmiany w SIWZ 

Do dokumentacji technicznej pod nagłówkiem: „zmieniona dokumentacja techniczna” dołączono 
pliki: przebudowa_drogi_przekrój E-E_popr.pdf, przebudowa_drogi_przekrój F-F_popr.pdf oraz 
przebudowa_drogi_D-04.12.01.pdf. 

 

Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy są zobowiązani 
uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. 

 
 
 

Z up. Burmistrza 
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