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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 
Prosimy o dopisanie do przedmiaru pozycji zawierających regulacje studzienek 
teletechnicznych, zaworów wodociągowych oraz włazów kanalizacyjnych. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zgodnie z  pkt 9.2. tiret 8 Cena jednostki obmiarowej  Specyfikacji  Technicznej D.05.03.05b 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna,  cena wykonania 1 m2 warstwy 
nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje m.in. regulację wysokościową studni, zaworów  
i innych urządzeń infrastruktury podziemnej.   

 
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 
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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. 
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