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  Płock, dnia  15 marca 2017 roku        

WZP.271.1.32/2017/AS

                     Wykonawcy

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w  ramach  zadania
inwestycyjnego  pn:  Wykonanie  badań  laboratoryjnych  przy  robotach  drogowych
i  mostowych  realizowanych  w  ramach  zadania   pn.  „Budowa  trasy  północno  –
zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska”  do węzła „Długa” .

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2015  roku,  poz.  2164  ze  zmianami)  przekazuje  w  załączeniu  treść
zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 14.03.2017 roku: 

Czy  Zamawiający  wymaga  potwierdzenia  poprzez  akredytację  procedury  poboru  próbek

tj. pobór luźnej mma podczas wbudowywania mieszanki oraz wykonania odwiertów, czy tylko

badań laboratoryjnych wymienionych w pozycjach 11-16 w nawiasach tj. uziarnienie, grubość

warstw itp.”

Ad 1

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga, aby badania laboratoryjne wchodzące w skład

pozycji 11-16 (określone w nawiasach) Zestawienia Badań Laboratoryjnych wykonane zostały

przez  laboratorium  posiadające  akredytacje  na  wykonywanie  powyższego  zakresu  badań.

Badania określane metodami obliczeniowymi wykonane zostaną przez laboratorium posiadające

akredytację na wykonanie badań na podstawie, których dokonano metod obliczeniowych.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

        Dagmara Bednarska
                Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych
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