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ZARZĄD DROG POWIATOWYCH
W TRZEBN|GY

55-100 TRZEBN|CA ul, Łączna 1 c
tel, (071) 387-06-17 NlP: 915-16-26-021

e-mail : drogi@powiat.trzebnica. pl www. d rogi.trzebn ica, pI

Trzebnica, dnia 05.09.2019 roku

Do wszystkich Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Nr spr awv : DT lZP l 2OO l t2 l 2Ot9

o udzielenie zamówienia

Wviaśnienia nr 4 do SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1354D Skokowa - Górowo'

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 587115-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

CPV:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45,11.30.00-2 - Roboty na placu budówy

45.2.3.31-.23-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45.23.3ż.ż5-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45.23.32.ż0-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45.ż3.3!.4L-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg l

45,23.31,.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Działając w trybie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986), Zamawiający informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści
SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: :,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1354D Skokowa - Górowo"

zamawiaiacv poniżei przekazuie treść zapvtań wraz z udzielonvmi wviaśnieniami:

Pytanie 1/ Wykonawca zwraca się z prośba do Zamawiającego o dokonanie zmiany wymagań przy-
jętych w Dokumentacji projektowej, tabelach przedmiarowych iSpecyfikacjach technicznych wyko-
nanie iodbioru robót (STRIORB) w zakresie zastosowania siatkizbrojeniowej szklano węglowej. Za-
równo STR!ORB jak również Opis techniczny - Projekt zagospodarowania terenu dokładnie opisuje
przedmiotowy produkt m.in. co do parametrów technicznych jak i w zakresie technologii układania
(poniżej cyt. z SST): . ,i

,,5.4. Ułożenie siatki.



Siatkę moŻna rozkładaĆ zarówno ręcznie jak i maszynouto. Worstwę siatki należy rozkłodać na całej
Powierzchniwzmacnianego odcinka lub pasami o szerokńci nie mniejszej niż 7,95 m.

RozłoŻenie siotki może nastqpiĆ dopiero po przeschnięciu warstwy skropienio, do takiego stopnia, oby
bYła lekko klejqca się, ale nie przywierała, Siatka zobezpieczona jest od spodu foliq ochronnq, którq
noleŻY usunqĆ Podczas procesu rozkładania. W pnypodku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić
gozowYm Palnikiem ręcznym; w przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez
Palniki zabudowane w urzqdzeniu rozkładajqcym. W przypadku rozkładania ręcznego należy docisnqć
Warstwę siatki PoPrzez Przejazd wolca ogumionego. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest
to wYmogane. Nie jest wymogone dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podłoża. Siatkę należy
układaĆ ,,na zokłod". Dotyczy to zarówno połqczeń podłużnych jak i poprzecznych. Szerokość zakładu
ok. 10 cm.

Docinanie siatki na żqdany wymior zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym może się odby-
waĆ PrzY wYkorzYstoniu zaiówno przyrzqdow ręcznych (nóż, nożyczki itp.) jok z wykorzystaniem me-
chanicznych urzqdzeń tnqcych (szlifierki kqtowe itp).

Po rozłoŻonejwarstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwq bitumicznq nawierzchni może od_
bYwaĆ się ruch Pojazdów używanych do ukłodania tej warstwy jak również dopuszcza się ogólny ruch
kołowY w ograniczonym zakresie (ograniczenie szybkości przejazdu i okresu użytkowania ułożonej
siatki),

Mieszonki mineralno - asfaltowe przykrywojqce siatkę powinny być układone mechanicznie z zacho_
woniem : minimalnej grubości po zagęszczeniu 20mm''

PowYŻszY zaPis wskazuje na konkretnego producenta geosiatki, którego produkt jako jedyny do-
stęPnY na rYnku sPełnia wymagania ujęte w SST. Zapis jest sprzeczny z ustawą z dnia 22lipca 20]:6
roku w zmianie Prawa zamówień publicznych art. 29 a) ust. 3 który brzmi: ,,przedmiotu zamówie-
nia nie moŻna oPisywaĆ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produktu lub usługi dostarczane przez konkretnego
WYkonawcę. JeŻeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
tłlYkonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i za-
mawiającY nie moŻe opisaĆ przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych okreśteń,
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazu ,,tub równoważny''.''

ZwracamY jednoczeŚnie uwagę, że w normie PN-EN 15381, według której wykonywane są badania
przedmiotowych siatek zbrojeniowych wymagane są tylko poniższe parametry:

- Wytrzymałość geosiatki na rozciąganie

- Wydłużenie geosiatki przy obciążaniu maksymalnym .

Pozostałe Parametry są sprawą indywidualną konkretnego producenta i nie mogą być wyznaczni_
kiem PrzY wYborze i akceptacji materiału. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów w
zakresie Przedmiotowej siatki, tak aby była moż!iwość zastosowania siatek innych producentów.
lnformujemY jednoczeŚnie, Że szereg dostępnych innych produktów na rynku materiałów spełni
równieŻ oczekiwania Zamawiającego jak również zapewni niezbędne parametry techniczne odpo_
wiadające dokumentom odniesienia dając Zamawiającemu oszczędności z tytułu niższych ofert.

OdPowiedz: Zamawiający stoi na stanowisku, że wskazana na rysunkach jak i opisie przedmiotu Za-
mówienia siatka okreŚla jedynie wymagania minimalne Zamawiającego dla tego materiału. Jednocze_
Śnie ZamawiającY wskazuje, ze nalezy zastosować materiał równoważny do opisanego w rysunkach
jaki i Opisie Przedmiotu Zamówienia.



Niniejsze pismo stanowi integralną część SlWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział

w w/w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem

paweł kaźmierczak

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy


