Rogowo, dnia 11.04.2013 r.
Og.271.1.10.2013
do wszystkich Wykonawców
Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120525C w
miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455” opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych Nr 134692/2013 z dnia 05.04.2013 r.
Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.), niżej wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości
Sosnowo od km 0+000 do km 1+455” opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych Nr 134692/2013 z dnia 05.04.2013 r., w następujący sposób:
Treść zapytania:
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych w
wykonaniu opisanym w dokumentacji, na kompozytowe słupy oświetleniowe
wzmacniane włóknem szklanym.
Wyjaśnienie:
Zgodnie z pkt 3.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający
dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacjach technicznych, tj. dopuszcza
zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacjach technicznych pod
warunkiem zapewnienia parametrów technicznych takich samych lub nie gorszych niż
określone w dokumentacjach. Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą zmienić
funkcjonalności czy standardu, zaprojektowanych rozwiązań oraz umożliwić uzyskanie
efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego i ekologicznego).
Jeżeli więc kompozytowe słupy oświetleniowe wzmacniane włóknem szklanym zapewnią
parametry techniczne takie same lub nie gorsze niż określone w dokumentacjach to
oczywiści Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.
Treść zapytania:
2. Obecnie do dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 przygotowana została przez IBDiM
poprawka, która zastała opublikowana na stronie internetowej GDDKiA. Zwracamy się z
zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie poprawionych i najbardziej
aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 2010?
Wyjaśnienie:
Tak, oczywiście dopuszcza.
Treść zapytania:
3. W związku z faktem, że nie można zaprojektować recept wg WT-2 z 2008 roku na
warstwę AC ścieralną z uwzględnieniem wskazanego tam Bmin (brak uzyskania
pozytywnych wyników z takich parametrów jak: odporność na deformacje trwałe oraz
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zawartość wolnych przestrzeni), co potwierdziło najnowsze wydanie WT-2 z 2010, gdzie
wartość ta została obniżona, zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza
możliwość zaprojektowania w/w warstw zgodnie z WT-2 2010?
Wyjaśnienie:
Tak, oczywiście dopuszcza.

Wójt Gminy Rogowo
(-)
mgr Barbara Nowakowska
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