GMINA LIPIANY

74-240 Ltpiany, Plac Wolności 1

woj. zachodniopomorskie
tel.OSt 564 1049, lel/fax 091 564 1385

Odpowiedź na pytania do treści SIWZ
Dot. postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na przebudowę trzech dróg w gminie Lipiany.
Zmawiający udziela zamówienia w trzech częściach na:
Przebudowę drogi - ulica Józefa Bema w Lipianach
Przebudowę ulicy Żeromskiego w Lipianach
Przebudowę drogi w miejscowości Skrzynka
Działając na podstawie art. 38 ust. la, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 (t.j. Dz. U. z 2015 r. póz. 2164), informuję, że do zamawiającego
w dwunastym dniu od daty ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
w którym to ustalono osiemnastodniowy termin do złożenia ofert przez Wykonawców
wpłynęło zapytanie, wyczerpuje to zapis art. 38 ust. l a ustawy prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przeanalizował jednakże treść przedłożonych pytań i udziela odpowiedzi na
pytania dotyczące treści SIWZ.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi - ul. Józefa Bema w
Lipianach" „ Przebudowa drogi w m. Skrzynka"
W związku z ogłoszonym przetargiem wysyłamy pytanie jak poniżej:
Pytanie l
Czy posiadają Państwo badania nawierzchni (uziarnienie, skład, ugięcie nawierzchni) oraz
badania geotechniczne, jeśli tak prosimy o ich udostępnienie.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie posiada badań nawierzchni oraz badań geotechnicznych.
Pytanie 2
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05a w zakresie wolnej przestrzeni
próbek mieszanki AC 11 S pobranych z drogi z warstwy ścieralnej (rdzenie) oraz ich
określenie na poziomie 2,0-5,0% . Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej przestrzeni
wynoszący 3,0-5,0% nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA, w którym ten
zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 1,0 a 3,0%. Przy
uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni powinien być
przesunięty do 5,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest, dlaczego
ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 2,0 a 3,0%. Taki zapis oznacza, że
wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%, przedział zagęszczenia powinien się
mieścić nawet pomiędzy 99 a 97% (co jednocześnie może wykluczać spełnienie dwóch
wymagań: wskaźnik zagęszczenia, wolna przestrzeń w próbkach). W praktyce oznacza to,
że odporność na działanie czynników klimatyczne pogodowych warstwy ścieralnej jest
ograniczana. W konsekwencji doprowadzi to do szybszego zniszczenia warstwy.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), w ten sposób, że w treści załącznika do SIWZ l la i 11 c -Specyfikacje Techniczne
w pozycji SST D-05.03.05a wprowadza zapis określający wolną przestrzeń próbek ACH S
na poziomie 2-5%.
Pytanie 3
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie wolnej przestrzeni
próbek betonu asfaltowego AC 16 W pobranych z drogi z warstwy wiążącej (próbki rdzenie
z drogi) oraz ich określenie na poziomie 3,0-7,0% Obecny zapis dotyczący zawartości wolnej
przestrzeni wynoszący 4,0-7,0% nie uwzględnia wymagań na etapie projektowania MMA,
w którym ten zakres dla próbek formowanych w laboratorium mieści się pomiędzy 3,0
a 6,0%. Przy uwzględnieniu zagęszczenia na poziomie 98% górny poziom wolnej przestrzeni
powinien być przesunięty do 7,0% - co uwzględniono w SST. Nie wiadomym natomiast jest
dlaczego ograniczono wolną przestrzeń od dołu, tj. między 3,0 a 4,0%. Taki zapis oznacza,
że wykonawca nie może dogęszczać mieszanki do 100%. W praktyce oznacza
to ograniczanie trwałości zmęczeniowej warstwy, która wzrasta wraz z gęstością
objętościową (i maleje ze wzrostem wolnej przestrzeni). W konsekwencji może dojść
do szybszego zniszczenia warstwy na skutek spękań zmęczeniowych.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), w ten sposób, że w treści załącznika do SIWZ l la i 11 c - Specyfikacje Techniczne
w pozycji SST D-05.03.05b wprowadza zapis określający wolną przestrzeń próbek AC16W
na poziomie 3-7%.
Pytanie 4
W specyfikacji dla każdej masy podana jest inna kategoria ruchu. W projekcie technicznym
jako kategorię ruchu przyjęto KR2 natomiast w specyfikacja techniczna i przedmiar robót
do warstwy ścieralnej przyjmuje KR5. Prosimy o sprecyzowanie kategorii ruchu jest
to niezbędne przy doborze mieszanek mineralno - asfaltowych.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający prostuje w SIWZ — część I zamówienia — Specyfikacje Techniczne (z powodu
omyłkowego zaznaczenia dwóch kategorii ruchu podanych w Tablicy l SST), w ten sposób,
że ustala się kategorię KR2.
W stosunki do SIWZ - część III zamówienia - Specyfikacje Techniczne (z powodu mało
czytelnego zaznaczenia) wprowadza zapis, iż ustala się kategorię ruchu KR2.
Z uwagi na dokonanie w/w zmian w SIWZ Zamawiający postanowił przedłużyć termin
do składania ofert. W związku z czym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w:
l. Rozdziale VI Wadium pkt. 2
z: „Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.07.2016 r. do godziny 12.00. Decyduje
data wpływu środków na konto zamawiającego."

na: „Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.07.2016 r. do godziny 12.00. Decyduje
data wpływu środków na konto zamawiającego."
2. Rozdziale VII Forma oferty pkt. 18 ust.l
z:
„zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Gmina Lipiany, Plac Wolności l, 74-240 Lipiany,
„Ofertana cześć
zamówienianie otwierać przed dniem 18.07.2016 r. sodz.12.10

"-

bez nazwy i pieczątki wykonawcy"
na

„zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Gmina Lipiany, Plac Wolności l, 74-240 Lipiany,
„Oferta na cześć
zamówienianie otwierać przed dniem 22.07.2016 /•. sodz.12.10
bez nazwy i pieczątki wykonawcy"
3. Rozdziale XIII Składanie i otwarcie ofert pkt. l
z „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sekretariacie pok. nr 18, w
terminie do dnia 18.07.2016 r., do godz. 12.00."
na „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sekretariacie pok. nr 18, w
terminie do dnia 22.07.2016 r., do godz. 12.00."
4. Rozdziale XIII Składanie i otwarcie ofert pkt. 4
z „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.07.2016 r., do godz. 12.10.
w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sali konferencyjnej, pok. nr 19."
na „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2016 r., do godz. 12.10.
w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sali konferencyjnej, pok. nr 19."
Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert poprzez ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 1365732016, oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej na której dostępna jest
SIWZ.
Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegają zmianie.
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