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Dotyczy: przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej                

nr 209/A/13  na „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową 
dróg placu manewrowego w rejonie awaryjnego składowiska mułów z ZPMW  
w PKW S.A Zakład Górniczy Janina” 

 

 

               W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie jw. wpłynęły pytania dotyczące 
treści wymagań ofertowych.  
Poniżej przytaczamy treść pytań i odpowiedzi: 

 

  

Pytanie nr.1 

Czy Zlecający dopuszcza zastosowanie kruszyw poprzemysłowych do wykonania 

podbudowy ? 

Odpowiedź: 

 Zgodnie z projektem technicznym należy zrealizować: wykonanie nawierzchni utwardzonej z 

płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300x100x18 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr.10 cm, warstwie klińca gr.10 cm podbudowie tłuczniowej gr. 40cm 

stabilizowanej mechanicznie. Kruszywo to jest kruszywem budowlanym o odpowiednim 

uziarnieniu. Warstwa  wzmacniająca winna być wykonana  z geowłókniny 10 kN i warstwy 

odsączającej z podsypki piaskowej o grubości 30 cm zagęszczonej do Js=0,97.Dopuszcza 

się zastosowanie kruszywa PKW pod warunkiem potwierdzenia dla każdej partii kruszywa 

uzyskania parametrów określonych w aprobacie IBDM nr AT/2010-03-2576  oraz 

wymaganych parametrów uziarnienia kruszywa i zagęszczenia gruntu po jego utwardzeniu. 

Zamawiający nie dopuszcza innych kruszyw do wykonania podbudowy.  

 



 

 

 

Pytanie nr.2  

Czy Zlecający będzie się domagał od Wykonawcy opłaty za składowanie odpadów 

powstałych przy realizacji zadania? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami SIWZ:  odpadów o kodzie 17 01 01 ,  pochodzących  z rozbiórek 

Wykonawca  nie     będzie składował w miejscu budowy. Składowanie i odwóz odpadów 

będzie odbywało  się  na składowisku  odpadów pogórniczych w Szyjkach na koszt 

Wykonawcy. ( Długość drogi transportu: ok. 4,0 km). 

 
Pytanie nr.3 

Obfite opady śniegu i/lub temperatury poniżej -10 stopni Celsjusza są możliwe wręcz 

prawdopodobne w okresie od podpisania umowy do wskazanego terminu zakończenia 

zadania nie wypełniają jednakże definicji Siły Wyższej. Czy w przypadku ich wystąpienia, 

czyli konieczności przerwania realizacji zadania, Zlecający dopuszcza możliwość zmiany 

terminu wykonania ? 

Odpowiedź: 

Zlecający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu wykonania zadania. 

 
 


