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Dotyczy ogloszenia o przeta{gu nieograniczonego na;
Wykonanieremontówcząstlio,,n-chnarvierzchni
w technologii nakładkl bituniicznej na terenie dzialalności
Powiatowego Zarządu Dróg ]rv Garrvolinie
ogloszenie o przetargu zostałtl zamieszczone
w Biuletynie Zamólvięń Publicznych
- numer ogłoszenia l13369r ż015 zdnia 29.07.ż0l5r-

W związ$u ze złożenięmprzęz wykonawcę pisemnego zaplĄania do SPecYfikacji
Istotnych Warunków Zamówięnia ta; Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
w teńnologii nakładki bitumicznej na terenie działalnościPowiatowego Zarządu Drog
w Garwolinie

Dokumentacja prpetargowa na remonty nawierzchni dróg powiatowych Przewiduje
wykonanie *u..t*ry ścieralnejo gr. 3cm t 4cm z betonu asfaltowego wg badania typu ACSS
dla ruchu KR 1-z| składamy zapytanię azy możliwe jest zastąpienie wyżej wymienionej
mieszanki mineralfio-asfaltowej na mieszankę o grubszym uziarnteniu ACllS jak dla ruchu
KR 1-2. Z naszyĘh doświadczeńwynika iż obię mieszanki mineralno-asfaltowe bardzo
dobrze spełniają swoje zadanie jako wierzchnia warstwa konstrukcji w zakresie
zabezpiecŻenia pr4ed dostaniem się w głąb konstrukcji wody, zanieczyszczeń chemicznYch
i miniralnych w$ recepty ACllS dzięki mocniejszemu szkieletowi mineralnemu oraz
mniejszej zawartości wolnych ptzestrzeni skuteczniej zapobiega powstawaniu kolein
o charakterze lepkoplastycznym. Dodatkowo z naszych obserwacji wynika iż nawięrzchnia
z betonu asfaltowego ACllS w porównaniu do tej z AC8S charakteryzuje się lepszymi
właściwościamipfzeciwpoślizgo!\Tmi co ma ważna znaczenię dla bezpieczeństwa ruchu
kołowego.
prosimy w celu do}<ładniejszej wyceny robót o podanie szczegołowej lokalizacji planowanYch
do wykonania rempntów.

Napodstąwie art.38 ust 1,2 Ustawy zdnia29 stycznta2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.Q. z 2OI3r poz. 9O7 z późn. zm.), do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz na stronie internetowej, Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie dołącza
niZej

v,ry szcze go

lnione informacj

e

;

ODPOWIEDZI
Informujemy, ze jęst możliwe zastąpienie mieszanki mineralno-asfaltowej ACSS dla ruchu
KR 1-2 na mieszaikę ACi 1S, Zgodnie z zamieszczoną specyfikacj ątechntczną D-05.03.05a
nawierzchnia z bótonu asfaltowego, warstwa ścieralnawedług tablicy 14 przy gruboŚci
warstwy 3cm i 4Em mozna stosować mieszankę mineralno-asfaltową AS8S jak również
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Lokaltzacj a p l anowanych do wykonania remontów :
Teren Słuzby Dropfowo-Mostowej w Garwolinie:
Droga powiatowa 1314W Parysów - Puznówka- Jażwiny - do drogi nr 805 w m. Poschła

Wola Miastkowska Miastków Kościelny

1333W Borowie

Droga pow

w m. Brzuskowoła

Teren Służby
Droga powiatowa
poduchowna

-

Sprawę prowadzi:

Kamil Baran - Starszy
tęl:25 6822215 wew.
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Oziemkówka
Trojanów w m. Dudki
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Miastków Kościelny - Zwola

