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Poznań 12.03.2019r.
Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami od Wykonawców dot. przetargu pn.: „Remont autostrady A2 na
odc.
Koło
–
gr.
Województwa”
Generalna
Dyrekcja
Dróg
Krajowych
i Autostrad Oddział w Poznaniu udziela odpowiedzi.
PYTANIE 13
W dokumentacji znajdującej się na stronie Zamawiającego brakuje wzoru karty
gwarancyjnej Prosimy o jej zamieszczenie.
WYJAŚNIENIE:
Wzór karty gwarancyjnej został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w
zakładce przedmiotowego postępowania.
PYTANIE 14
Niezależnie od ww. prośby wnosimy o wyłączenie okresu gwarancyjnego na warstwę
ścieralną SMA spod kryterium wyboru i sposobu oceny ofert „długość okresu gwarancji” i
pozostawienie dla tego zakresu robót wymogu minimalnego okresu gwarancji o długości
60 miesięcy.
WYJAŚNIENIE:
Zamawiający utrzymuje długość gwarancji jako kryterium wyboru i sposobu oceny ofert.
PYTANIE 15
Dot. kryterium wyboru „Poprawienie jakości układania warstw bitumicznych”. Czy
Zamawiający może potwierdzić, że otrzyma punkty za to kryterium ten Wykonawca, który
zadeklaruje zapewnienie jednego podajnika masy dla jednego zespołu maszyn
układających nawierzchnię? Podczas realizacji tego typu prac standardem jest jeden
podajnik masy obsługujący dwie pracujące równolegle rozkładarki.
WYJAŚNIENIE:
Zapewnienie jednego podajnika będzie spełnieniem kryterium, jeśli układarki będą
pracować z zapewnieniem gorącego szwu.
PYTANIE 16
W pozycjach 10 i 36 kosztorysu ujęto ułożenie siatki - geokompozytu polipropylenowego
m.in. o gramaturze min 600g/m2. Z uwagi na to, iż tylko jeden producent w kraju spełnia
ten warunek prosimy o obniżenie tego warunku w celu zwiększenia konkurencyjności
producentów oczywiście spełniających pozostałe wymagania dotyczące geokompozytu.
WYJAŚNIENIE:
Po analizie rynku mając na uwagę zapewnienie wsiąknięcia w podkładową geowłókninę
przewidzianej ilości asfaltu Zamawiający obniża gramaturę do min. 500 g/m2.
PYTANIE 17
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Dotyczy D.05.03.05b, Prosimy o zmianę zapisów w pkt. 5.8 w zakresie zawartości wolnej
przestrzeni w wykonanej warstwie z AC16W,KR6 na 3,0-8,0%. Pozwoli to uwzględnić
wymagania z etapu projektowania ( tab.8,Lp.1 - 4,0-7,0% ) oraz dopuszczalny wskaźnik
zagęszczenia ≥98%. Proponowany zapis jest zgodny z dokumentem przywołanym w
pkt.10.2. tj.WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."
WYJAŚNIENIE:
Zamawiający zmienia wymaganą zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie na
3,0 do 8,0 %.
PYTANIE 18
Dotyczy D.05.03.05b, pkt.6.3.9, tab10. Prosimy o skorygowanie częstotliwości badań
właściwości asfaltu i wypełniacza na zgodne z normą PN-EN 13 108-21.
WYJAŚNIENIE:
Proponowana norma dotyczy ZKP u producenta, a nie badań dostaw na budowie. Poniżej
uściśla się zakres wymaganych badań:

2

Właściwości asfaltu - penetracja

3

Właściwości wypełniacza uziarnienie

dla każdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg

PYTANIE 19
Dotyczy D.05.03.13a, pkt.6.4,tab11. Prosimy o skorygowanie częstotliwości badań
właściwości asfaltu i wypełniacza na zgodne z normą PN-EN 13 108-21.
WYJAŚNIENIE:
Proponowana norma dotyczy ZKP u producenta, a nie badań dostaw na budowie. Poniżej
uściśla się zakres wymaganych badań:

2

Właściwości asfaltu - penetracja

3

Właściwości wypełniacza uziarnienie

dla każdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg

PYTANIE 20
W SST D.05.03.13 w pkt 2.5. "KRUSZYWO DO USZORSTNIENIA" przywołano w Tablica 7.
"Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia warstwy ścieralnej z SMA" błędne
wymagania do kruszywa uszorstniającego. Prosimy o zmianę wymagań na zgodne z Tablicą
1 dokumentu WT-2 2016 - część II.
WYJAŚNIENIE:
Akapit otrzymuje zapis:
„W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym
okresie jej użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem granitowym o
wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i dokładnie przywałować.
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania
podane w tablicy 1 WT-2 cz. II (bez dopisków pod tablicą).”
Odmienny zapis nie jest błędem, lecz modyfikacją wynikającą z dobrych doświadczeń.
PYTANIE 21

W SST D.05.03.13 w Tablica 11. "Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralnoasfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą
ekstrakcji, % m/m" przywołano odchyłki niezgodne z wymaganiami ZKP oraz niespójne z
zapisami SST D-04.01.07. pkt. 6.5.1. "Uziarnienie". Prosimy o zmianę wymagań dla
tolerancji uziarnienia i ilości asfaltu na zgodną z ZKP.
WYJAŚNIENIE:
Zamawiający utrzymuje w mocy powszechnie przyjęte zapisy tablicy 11 w odniesieniu do
SMA 11, a w specyfikacji D-04.01.07 na AC WMS 16 w celu ujednolicenia zastępuje tablice
18 i 19 sposobem podejścia do odchyłek zgodnie z tablicą 11 w D-05.03.13a.
PYTANIE 22
W SST D.05.03.13 w pkt. 8.3 "GWARANCJA" znajduje się zapis dotyczący oceny stanu
nawierzchni warstwy ścieralnej pod kątem głębokości koleiny tj. "Parametry nawierzchni
przed upływem okresu gwarancyjnego, głębokość koleiny w klasie A, głębokość koleiny wg
Dz. Ust. nr 12: < 7 mm (liczona jako średnia +odch.st. na 1000 m)". Według SOSNzałącznik C klasa A powinna mieć miarodajna głębokość koleiny nie większą niż 10mm.
Prosimy o zmianę wymagań w SST.
WYJAŚNIENIE:
W związku z opublikowaniem nowej wersji wzorcowej Gwarancji Jakości z 26.2.2019 (v.3
2019) ulega zmianie zapis pkt. 8.3 na:
Nawierzchnia z warstwy ścieralnej objęta jest gwarancją na czas 60 -96 miesięcy.
Szorstkość nawierzchni
Wymagane wartości miarodajnego współczynnika tarcia w okresie obowiązywania
Gwarancji Jakości
Klasa
drogi
A, S

Element nawierzchni

Miarodajny współczynnik
tarcia*

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne

≥ 0,40

Pasy włączania i wyłączania, jezdnie łącznic**

≥ 0,42

*
podane wartości odnoszą się do miarodajnego współczynnika tarcia 1 pomierzonego
oponą PIARC 165/15R przy prędkości 60 km/h.
** dopuszcza się pomiar przy 30km/h, wówczas wymagania należy odpowiednio
przeliczyć
W tabeli podano minimalne dopuszczalne wartości wskaźnika, poniżej których należy
zastosować program naprawczy.
W przypadku Wady polegającej na nieuzyskaniu w trakcie badań odbiorowych
wymaganego współczynnika tarcia nawierzchni poprzez usunięcie Wady rozumie się
uzyskanie podczas ponownych pomiarów przeprowadzonych w okresie do 10 miesięcy od
daty dopuszczenia odcinka do użytkowania wyników spełniających wymagania
obowiązujących przepisów i wymagania Zamawiającego określone w STWiORB. Miarodajny
współczynnik tarcia wyznacza się dla kilometrowych odcinków dróg. W przypadkach
szczególnych, jak początek i koniec drogi, wartość miarodajną wyznacza się dla odcinków
o długości 500 ÷ 1499 m.

1

miarodajny współczynnik tarcia Dm – różnica wartości średniej E(m) i odchylenia standardowego D: Dm = E(m) - D. Wyniki
podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość miarodajnego współczynnik tarcia nie może być mniejsza
od minimalnej wartości wyniku pomiaru na odcinku 50-cio metrowym

Pomiar współczynnika tarcia powinien być określony na mokrej nawierzchni przy
całkowitym poślizgu opony testowej. Pomiar wykonuje się w śladzie prawego lub lewego
koła nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, przy 100%
poślizgu opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez
World Road Association PIARC, lub za pomocą innej wiarygodnej metody równoważnej,
jeśli dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie
wyników pomiarów. Pomiary powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia od 5ºC
do 30ºC, na czystej nawierzchni.
Równość poprzeczna
Wymagane wartości głębokości koleiny*** (prawej, lewej, pełnej) w okresie
obowiązywania Gwarancji Jakości
Klasa drogi

Miarodajna głębokość koleiny
wyznaczona dla 50 m odcinka
drogi Hm, [mm]

Maksymalna głębokość koleiny
[mm]

A, S, GP, G

≤ 10

≤6

***
głębokość koleiny — obliczana jako wielkość największego prześwitu pomiędzy
zarejestrowanym profilem poprzecznym nawierzchni w danej lokalizacji a przyjętą linią
odniesienia (łatą teoretyczną określaną zgodnie z DSN).
W tabeli podano maksymalną dopuszczalną głębokość koleiny, powyżej której należy
zastosować program naprawczy.
− Miarodajna głębokość koleiny wyznaczona dla 50 m odcinka drogi – jest równa sumie
wartości średniej E[h] i dwóch odchyleń standardowych D h, które oblicza się dla zbioru
50 wyników z automatycznego pomiaru głębokości koleiny z ustalonym krokiem
pomiarowym (h) równym 1 m i oblicza się wg poniższego wzoru:
Hm = E[h] + 2Dh
gdzie:
Hm
miarodajna głębokość koleiny dla odcinka 50 metrowego
E[h] wartość średnia z n pojedynczych pomiarów dla ustalonego kroku
pomiarowego h
Dh
odchylenie standardowe dla odcinka 50 metrowego
W przypadku, kiedy stan nawierzchni warstwy ścieralnej wymagać będzie przed upływem
okresu gwarancyjnego przeprowadzenie remontów cząstkowych o ilości większej niż 3 m 2
lub ubytków nie więcej niż 5 szt. na hektometr drogi każdego pasa ruchu lub umocnionego
pobocza Wykonawca zobowiązany jest do sfrezowania wadliwego odcinka i wykonania na
tym odcinku nowej warstwy ścieralnej z tego samego typu MMA wraz z odtworzeniem
oznakowania poziomego na długości min. 50 mb pasa ruchu. Na tak ułożony odcinek
Wykonawca zobowiązany będzie dać gwarancję na kolejne 2 lata.
PYTANIE 23
W SST D.05.03.13 w pkt. 8.3 "GWARANCJA" znajduje się zapis dotyczący szorstkości tj.
"Szorstkość spełniająca warunek > 0,44 (miarodajny współczynnik tarcia) wg metody
przyjętej w Dzienniku Ustaw nr 43 (nowelizacja z dn. 23.12.2015r.)". Niniejszy wynik jest
również parametrem odbiorowym. Prosimy o zmianę kryteriów wymagań odbiorowych po
okresie gwarancji.

WYJAŚNIENIE:
Odpowiedź jak na pytanie 22.
PYTANIE 24
W SST D.05.03.05b w Tablica 9. "Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralnoasfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą
ekstrakcji, % m/m" przywołano odchyłki niezgodne z wymaganiami ZKP oraz niespójne z
zapisami SST D-04.01.07. pkt. 6.5.1. "Uziarnienie". Prosimy o zmianę wymagań dla
tolerancji uziarnienia i ilości asfaltu na zgodną z ZKP.

WYJAŚNIENIE:
Utrzymuje się zapisy odnośnie odchyłek uziarnienia jako zgodne z odpowiedzią na pytanie
21.
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