
 

 

Radziejowice, dn. 23.08.2019 r.  

Znak sprawy: ZP.271.3.3.2019.DJ        

  

 

Do Wszystkich Wykonawców  

  

Dotyczy postępowania przetargowego p.n.: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej  

w miejscowościach Krze i Kamionka etap I i etap II  

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 584844-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1. Pytanie Wykonawcy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA 

KAMIENNEGO (JEST OPARTA NA ZAPISACH WYCOFANEJ NORMY PN-S-96023.  Czy w związku z 

powyższym Zamawiający potwierdza, że wyrównanie istniejącej nawierzchni z tłucznia kruszywem 

łamanym oraz podbudowę i nawierzchnię z kruszywa łamanego na poboczach należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102 lub wg normy PN-EN 13285 i wymagań technicznych 

WT-4 2010? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Wskazanie w STWiOR normy PN-S-96023 nie jest odesłaniem  

w rozumieniu prawnym, służącym wskazaniu sposobu wykonania robót. Jest to wskazanie podstawy 

opracowania Specyfikacji Technicznej, jako źródła wiedzy technicznej. Mimo utraty ważności normy, 

jako dokumentu normatywnego, zasady i charakterystyki zawarte w jej treści są całkowicie aktualne.  

Zastosowanie, przy opracowaniu Specyfikacji Technicznej zasad wiedzy technicznej zawartej  

w normie PN-S-96023 jest, więc zgodne z podstawową zasadą zapisaną w art. 5 ustawy Prawo 

budowlane zobowiązującą uczestników procesu budowlanego do wykonania prac zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej. Należy też tu nadmienić, że według obowiązującego porządku prawnego 

zastosowanie norm jest całkowicie dobrowolne.   

Zawarta w zapytaniu norma PN-EN 13285 jest normą klasyfikacyjną ustalającą klasyfikację wymagań 

zawierającą wykaz właściwości mieszanek kruszyw, jednakże bez wskazania wymagań do 

konkretnych zastosowań.  

Reasumując, Zamawiający stwierdza, że prace należy wykonać zgodnie z zapisami Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 

2. Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający potwierdza zapis punktu 2.2.4. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

D-06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM KAMIENNYM STABILIZOWANYM 

MECHANICZNIE? „… Zamawiający nie akceptuje użycia wapieni i dolomitów…” Jeśli tak, to prosimy 

o uzasadnienie zastosowania tak kosztownych wymagań w stosunku do kruszywa przeznaczonego 

na nawierzchnię poboczy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na to, że umocnione pobocza mają ograniczoną szerokość a 

będą poddawane dużym obciążeniom od ruchu pojazdów, wymagane jest kruszywo o wysokiej 



 

nośności a kruszywo wapienne i częściowo dolomitowe tego warunku nie spełniają. Wobec tego, 

Zamawiający potwierdza, że do umocnienia poboczy kruszywem łamanym kamiennym należy użyć 

kruszyw za wyjątkiem wapieni i dolomitu 

 

3. W nawiązaniu do powyższych odpowiedzi Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 

28.08.2019 r. do g. 12:00, tym samym rozdział XII. SIWZ: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

Pkt 1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 28.08.2019 r. godz. 12:00  

Pkt 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2019 r. godz. 12:15  

Rozdział XI. SIWZ: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT pkt. 14 otrzymuje brzmienie: 

Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy 

opisać: 

Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego: Przebudowa drogi 

gminnej wewnętrznej w miejscowościach Krze i Kamionka, etap I i etap II Nr sprawy: 

ZP.271.3.3.2019.DJ Nie otwierać przed 28.08.2019 r. przed godz. 12:15 

 

 


