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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 05.03.2019 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.8.2019 
......................................................... 
                             znak sprawy 

............................................................ 
                            nazwa  wykonawcy 

............................................................ 
                     adres  wykonawcy 

............................................................ 
 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Wschodniej  
w Ksawerowie od km 0+700 do km 1+445 w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III 
etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 
zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona  
na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie. 
Wykonawca zwrócił się z następującymi pytaniami - wątpliwościami dotyczącymi 
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie nr 1 
Na jaką grubość należy przyjąć frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni? W przedmiarze 
robót branży drogowej jest pozycja nr 4 dotycząca rozebrania istniejącej konstrukcji jezdni o 
grubości do 40 cm. Jednocześnie w SIWZ jest zapis, że uzyskany z frezowania nawierzchni 
asfaltowej destrukt bitumiczny należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego co sugeruje, 
że najpierw należy sfrezować nawierzchnię bitumiczną a dopiero później przystąpić do 
rozbiórki konstrukcji. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
W kosztorysie ofertowym występuje jedna pozycja scalona obejmująca rozbiórkę istniejącej 
jezdni. Frezowanie jest elementem składowym robót dot. Rozbiórki istniejącej konstrukcji 
jezdni o grubości do 40 cm  i dotyczy warstwy ścieralnej istniejącej nawierzchni drogi max. 
do 5cm. W cenie jednostkowej rozbiórki należy uwzględnić zdjęcie wierzchniej warstwy.  
 
Zapytanie nr 2 
Prosimy o korektę liczby słupków i tarcz znaków drogowych w przedmiarze  (poz. 49 i poz. 
50). Z projektu stałej organizacji ruchu dla odc. km 0+700 do km 1+445 wynikają inne niż 
podane w przedmiarze ilości. 
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Wyjaśnienie Zarządu 
Zmianie ulegają ilości w kosztorysie ofertowym OZNAKOWANIE PIONOWE CPV: Roboty 
w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg:  
Poz. 49 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych winno być szt. 29. 
Poz. 50 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków winno być szt. 52. 
Projekt stałej organizacji ruchu został odpowiednio uzupełniony. Zamawiający dokonał 
stosownej zmiany treści SIWZ. 
 
Zapytanie nr 3 
Czy na warstwę ścieralną ścieżki rowerowej należy zastosować taki sam beton  asfaltowy jak 
dla nawierzchni jezdni ? Zamieszczona SST dla warstwy ścieralnej dotyczy tylko mieszanki 
dla KR 4. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Dla ścieżki rowerowej na warstwę ścieralną obowiązuje zamieszczona SST dla warstwy 
ścieralnej.  
 
Zapytanie nr 4 
Czy znaki D6 (przejście dla pieszych) należy wykonać jako aktywne czy fluorescencyjne? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
W opisie technicznym pkt 4.1 i w zestawieniu znaków w projekcie stałej organizacji ruchu 
zostało podane, iż znaki D6  mają być fluorescencyjne.  
   
Zapytanie nr 5 
Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót, montażu i demontażu podwieszeń rurociągów  
i kanałów. Na trasie budowanego kanału, występują przewody wodociągowe, gazowe  
i kanalizacyjne. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 
budowy kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3303E  
ul. Wschodniej w Ksawerowie, zwanej dalej STWiORB, numer ST.02.01 Rurociągi  
i Studzienki, w pkt 9, ppkt 9.2, wykonanie prac związanych z montażem i demontażem 
podwieszeń rurociągów należy uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania metra bieżącego 
kanalizacji deszczowej. Mając na uwadze powyższe, w/w prace niewyszczególnione odrębną 
pozycją w przedmiarze, należy uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania metra bieżącego 
kanalizacji. 
 
Zapytanie nr 6 
W specyfikacji technicznej jest mowa, że istniejące kable należy zabezpieczyć za pomocą rur 
dwudzielnych. W przedmiarze przyjęto zabezpieczenie przez podwieszenie. Jaki sposób 
zabezpieczenia należy wycenić? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Do wyceny należy przyjąć zgodny ze sztuką budowlaną sposób zabezpieczenia kabli, 
zapewniający ich nie uszkodzenie w trakcie realizacji robót budowlanych. 
 
Zapytanie nr 7 
Wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa, odległość ścian 
wykopu, od ścian studni o średnicy do 300 cm, powinna wynosić dla wykopów umocnionych 
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0,75 m. Średnica zewnętrzna studni Ø 1000 mm, to 1,50 m, dodając 2 x 0,75 m, to daje 
wykop pod studnię o wymiarach   3,00 x 3,00 m. W przedmiarze przyjęto wykop o 
wymiarach 2,40 x 2,40 m. Prosimy o zmianę przedmiaru na wykopy, a co za tym idzie na 
umocnienie i zasypkę. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Szerokości wykopów obiektowych pod studzienki i studnie przyjęto na podstawie zapisów 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 
zeszyt 9”, które wskazane zostały m.in. w STWiORB, numer ST.02.01 Rurociągi i 
Studzienki. 
 
Zapytanie nr 8 
Prosimy o zastosowanie tej samej metody do liczenia wykopów pod wpusty ściekowe  
i zmianę przedmiaru. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Analogicznie jak dla zapytania  nr 7. 
 
Zapytanie nr 9 
Wg specyfikacji technicznej, należy wykonać ręcznie obsypkę zabezpieczającą rury, do 
wysokości 30 cm nad wierzch rury. Brak takiej pozycji w przedmiarze.  Prosimy o dopisanie 
takiej pozycji do przedmiaru.  
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zgodnie z zapisami STWiORB, numer ST.02.01 Rurociągi i Studzienki, w pkt 9, ppkt 9.2, 
prace związane z wykonaniem obsypki rurociągów należy uwzględnić w cenie jednostkowej 
wykonania metra bieżącego kanalizacji deszczowej. Mając na uwadze powyższe, w/w prace 
niewyszczególnione odrębną pozycją w przedmiarze, należy uwzględnić w cenie 
jednostkowej wykonania metra bieżącego kanalizacji. 
 
Zapytanie nr 10 
Prosimy o dopisanie do przedmiaru pozycji – wykonanie przepadu przy studni  S 28. Różnica 
poziomów wynosi 0,97 m. Wg sztuki budowlanej, włączenie bez przepadów wykonuje się, 
gdy różnica poziomów nie przekracza 0,50 m. Jaki  trójnik należy zastosować na przepadzie 
400/400 czy 400/300. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Projektant przyjął, iż wykonanie przepadu przy studni wykonuje się, gdy różnica poziomów 
wynosi ponad 1,0 m.  
 
Zapytanie nr 11 
Jak należy wykonać miejsce wlotu rowu do studzienki S 36 (Ø 500). 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
S 36 wykonać należy jako studzienkę DN500mm posadowioną w miejscu istniejącego rowu i 
zapewniającą odbiór wód z przyległych rowów melioracyjnych. 
 
Zapytanie nr 12 
Wg profili, umocnienia wlotów rowu do kanalizacji są w punktach W1, W3  i ewentualnie 
przy studzience S 36, to daje 3 szt. W przedmiarze jest 1 szt.  Prosimy o zmianę przedmiaru. 
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Wyjaśnienie Zarządu 
Prace związane z wykonaniem wylotu  W1 dotyczą już zrealizowanego etapu inwestycji tj. 
odcinka od km 0+000 do  0+700. Prace związane z wykonaniem wylotu W3 obejmuje 
pozycja przedmiaru nr 15, w której w wyniku omyłki pisarskiej  błędnie wskazano „wyloty 
drenarskie W4”, powinno być „wyloty drenarskie W3”. Zamawiający dokonał stosownej 
zmiany treści SIWZ. 
 
Zapytanie nr 13 
Gdzie znajduje się wylot drenarski W4, wyszczególniony w poz. nr 15   przedmiaru. Nie ma 
go ani na profilu, ani na sytuacji. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Pozycja przedmiaru nr 15 zawiera omyłkę pisarską. Błędnie wskazano „wyloty drenarskie 
W4”, powinno być „wyloty drenarskie W3”. Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści 
SIWZ. 
 
Zapytanie nr 14 
Prosimy o dostarczenie profili wpustów ściekowych z przykanalikami. Brak ich w 
zamieszczonej dokumentacji przetargowej. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Profile wpustów ściekowych przedstawiono w dokumentacji projektowej na rysunku nr 7. 
 
Zapytanie nr 15 
W specyfikacji technicznej jest mowa o wykonywaniu prób szczelności kanałów. Brak ich w 
przedmiarze. Czy będą wykonywane próby ciśnienia i należy je wycenić, czy wystarczy 
kamerowanie kanałów? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zgodnie z zapisami STWiORB, numer ST.02.01 Rurociągi i Studzienki, w pkt 9, ppkt 9.2, 
prace związane z wykonaniem prób szczelności należy uwzględnić w cenie jednostkowej 
wykonania metra bieżącego kanalizacji deszczowej. Mając na uwadze powyższe, w/w prace 
niewyszczególnione odrębną pozycją w przedmiarze, należy uwzględnić w cenie 
jednostkowej wykonania metra bieżącego kanalizacji. 
 
Zapytanie nr 16 
Czy na trasie budowanej kanalizacji, występuje woda gruntowa powyżej posadowienia 
kanału. Jeżeli tak, to prosimy o podanie poziomu jej występowania od poziomu terenu. 
Prosimy też o informację, czy jest to zwierciadło swobodne czy naporowe.  
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Warunki gruntowe i warunki wodne opisano w projekcie budowlanym Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie, Branża drogowa tj. w pkt 10 Opisu 
technicznego do projektu architektoniczno-budowlanego. Wytyczne dotyczące odwodnienia 
wykopów wskazano m.in. w projekcie budowlanym Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E 
ul. Wschodnia w Ksawerowie, Branża sanitarna tj. w pkt 7 Opisu technicznego do projektu 
architektoniczno-budowlanego. Zgodnie z zapisami STWiORB, numer ST.02.01 Rurociągi i 
Studzienki, w pkt 9, ppkt 9.2, prace związane z odwodnieniem wykopów w trakcie realizacji 
robót należy uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania metra bieżącego kanalizacji 
deszczowej. Mając na uwadze powyższe, w/w prace niewyszczególnione odrębną pozycją w 
przedmiarze, należy uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania metra bieżącego 
kanalizacji. 
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Zapytanie nr 17 
Czy poniżej poziomu posadowienia kanału, występują grunty nienośne, które należy 
wymienić? Jeżeli tak, to prosimy o podanie grubości i długości warstwy, którą należy 
wymienić. Prosimy również o dopisanie tej pozycji do przedmiaru,  gdyż wg specyfikacji, 
miejsca po wybranej ziemi, należy wypełnić mieszanką piaskowo – cementową. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Nie stwierdzono występowania gruntów wymagających zastosowania wzmocnienia podłoża. 
Zapisy STWiORB określają sposób postępowania na wypadek stwierdzenia w/w na etapie 
realizacji robót. 
 
 
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) mogą Państwo poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
                          /-/ Marcin Somorowski 
  

 
 


