
BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW 

Lubartów, dnia 20 kwietnia 2022 r. 

BZP .271.22.2022 

Zawiadomienie 
o wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

W związku z pytaniami Wykonawcy, dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowę ulic 
Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Lubartowie w ramach programu 
współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022" 
prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 284 
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

I. Wyjaśnienie treści SWZ: 

Pytanie nr 1: 
,, Czy Zamawiający dopuści jako materiał równoważny dla podbudów: 

a) mieszankę CBGM C 3/4 o uziarnieniu 0/8 według WT-5 z 2010 r. zamiast kruszywa 
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa? 

b) mieszankę CBGM CBGM C 5/6 o uziarnieniu 0/8 według WT-5 z 201 O r. zamiast chudego 
betonu o Rm=6-9MPa?" 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. 

Pytanie nr 2: 
„ W związku z rosnącymi kosztami wytworzenia i transportu mieszanek betonowych a co za 
tym idzie całych inwestycji drogowych, zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści 
wykonanie podbudów betonowych i mieszanek stabilizowanych cementem - w technologii 
mieszania na miejscu przy pomocy recyklera?" 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. 

Pytanie nr 3: 
„ W związku z rosnącymi kosztami wytworzenia i transportu mieszanek betonowych a co za 
tym idzie całych inwestycji drogowych, zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści 
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wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego C90/3 zamiast chudego 
betonu o Rm=6-9MPa? Oprócz przesłanki ekonomicznej zmiana ta jest również korzystna 
z punktu widzenia technologicznego - przyśpieszy proces budowlany(brak okresu pielęgnacji 
i wiązania betonu) i zapewni ciągłość ruchu lokalnego na przedmiotowych ulicach. " 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. 

Pytanie nr 4: 
„ W nawiązaniu do rysunku nr 4 projektu wykonawczego - przekrój normalny oraz opisu 
technicznego proszę o wyjaśnienie technologii wykonania dolnej warstwy podbudowy: 

- Warstwa podbudowy z piasku/ist. kruszywa stab. cementem Rm =5, O MPa (w opisie 
technicznym Warstwa podbudowy z piaski i ist. kruszywa stab. cementem Rm =5,0 MPa) 

Czy oznacza to że rozebrane kruszywo z istniejącej drogi należy przewieźć na węzeł 
betoniarski i wymieszać z piaskiem i cementem do uzyskania Rm=5MPa? Jeżeli tak to czy 
Zamawiający posiada badania że kruszywo zalegające na drodze spełnia wymagania 
zamieszczonej specyfikacji D. 04. 05. O 1?" 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że projekt dopuszcza wykorzystanie istniejącego kruszywa 
do podbudowy po przebadaniu i ewentualnym doziarnieniu przez Wykonawcę. Należy 
przedstawić Zamawiającemu receptę z uzyskaniem wytrzymałości dolnej warstwy 
podbudowy min. Rrn 5,0 MPa. 

Pytanie nr 5: 
„ Zgodnie z rysunkiem nr 5 projektu wykonawczego - Szczegóły konstrukcyjne wjazdy należy 
obramować obrzeżem 6x20xl 00 natomiast SST D. 08. 03. OJ przewiduje ustawienie obrzeży 
6xl 5xl 00 i 8x30xl 00. Które z tych elementów należy zastosować jako obramowanie 
zjazdów?" 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że do obramowania zjazdów należy zastosować obrzeża 8x30x100. 

Pytanie nr 6: 
„ Czy istniejąca jezdnia ul. Bolesława Chrobrego z kostki brukowej betonowej od km 
O+ 198, 83 do km O+ 263 podlega rozbiórce oraz wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni 
z kostki?" 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że istniejąca nawierzchnia z kostki przewidziana jest do przebudowy 
jedynie w zakresie usunięcia kolizji sieci gazowej. 

Pytanie nr 7: 
„ Czy Zamawiający potwierdza, że zamieszczone do SWZ przedmiary zawierają powierzchnie 
dojść do furtek na obydwu zadaniach i czy należy wykonać ją z kostki szarej grubości 8 cm?" 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiary zawierają ilości naniesione w projekcie, 
w tym dojścia do furtek. Kostka brukowa ma być w takim samym kolorze jak na wjazdach 
o gr. 8 cm. 

Proszę o uwzględnienie w ofercie ww. wyjaśnień treści SWZ. 

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
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