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URZĄD GMINY BOĆKI
ul. Plac Armii Krajowej 3,17-111 Boćki
tel. 85 731 96 10, fax 85 731 96 12, email: sekretariat@gminabocki.pl
Boćki, 29.05.2020 r.

ZP.271.3.2020

Uczestnicy postępowania
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2020

prowadzonego przez Gminę Boćki pn. „Remont odcinków dróg gminnych na terenie
Gminy Boćki, polegający na wbudowaniu 6500 m3 żwiru w 2020 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 540805-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pisemne zapytanie

Wnioskodawcy:

1. Proszę o podanie normy jakiej ma odpowiadać zamawiany żwir?
W niniejszym zamówieniu do wykonania żwirowania dróg gminnych należy

zastosować mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziamieniu D < 31,5 mm.
Żwir powinien spełniać wymagania określone w WT-4 i PN-EN 13242 wobec

kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie nawierzchni (warstwie ścieralnej).

2. Proszę podać krzywą uziarnienia w jakiej ma się mieścić zamawiany żwir ?
Uziamienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm należy określić

według PN - EN 933 -1.
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na poniższym rysunku.

W przypadku słabych kruszyw uziamienie mieszanki kruszyw należy również badać i

deklarować po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności
takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziamienie mieszanki

po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych

podanych na poniższym rysunku.

1OO

67

90

o

10

20

80

75*'

70

30
40

60
50

47

50

40

60

30

70

20

80

10

90

O

10O

8

g

S

a

Rys. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do

dożwirowania dróg gminnych.

3. Jakie dokumenty konkretnie ma dostarczyć (okazać) wykonawca przed

wbudowaniem żwiru?
Wykonawca przed wbudowaniem żwiru powinien dostarczyć:
- badanie kruszywa przeznaczonego do wykonania robót.
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