
 1

Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 03.04.2019 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.15.2019 
......................................................... 
                             znak sprawy 

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

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

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

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg powiatowych, 
Gmina Lutomiersk” 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 
W związku z brakiem możliwości dokonywania zmian w przedmiarach prosimy o 
zwiększenie ilości mieszanek mineralno – asfaltowych przeznaczonych na warstwy 
wyrównawcze na poszczególnych nakładkach. Przy zakładanych ilościach (50 kg/m2) 
powierzchnie warstw wyrównawczych są mniejsze od powierzchni poszczególnych nakładek, 
a przeprowadzona wizja w terenie wykazała, że stan istniejącej nawierzchni wymaga 
wyrównania na całości? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Pozycja w przedmiarach w brzmieniu „Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m2” obejmuje wykonanie napraw 
punktowych nawierzchni, w szczególności w miejscach ubytków i wykruszeń. Warstwa 
wiążąca stanowić będzie warstwę wyrównawczą o grubości śr. 4 cm. 
 
Zapytanie nr 2 
Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznych dotyczących mieszanek mineralno – 
asfaltowych na warstwy wyrównawcze. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Dla wykonania prac w zakresie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m2, należy stosować mieszanki zgodnie ze 
specyfikacją D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiążąca. 
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Zapytanie nr 3 
Czy na nakładkach DP 3314E oraz 1112E  (część  nr 2 i 3 zamówienia) również należy 
wykonać powierzchniowe utrwalenie nawierzchni pobocza ? W przedmiarach nie ma takich 
pozycji, natomiast SST (D.05.03.03) sugeruje wykonanie takiego utrwalenia emulsją, w ilości 
1 kg asfaltu i 10 kg kruszywa na m2. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Prace w zakresie poboczy dla Części 2 (Remont drogi powiatowej nr 1112E- ul. Klonowa w 
miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)) i Części 3 (Remont drogi 
powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)) nie 
obejmują wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni pobocza. Zamawiający 
dokonał stosownej modyfikacji treści SIWZ  w zakresie SSTWiOR dla części 2 i części 3 
zamówienia. 
 
Zapytanie nr 4 
Jakich ilości asfaltu oraz kruszywa należy użyć do wykonania utrwalenia powierzchniowego 
pobocza dla części 1 (DP 3719 E)? Dokumentacja zawiera dwie specyfikacje techniczne o 
tym samym numerze (D.05.03.03) Wg jednej należy użyć 1 kg asfaltu i 10 kg kruszywa na 
m2, wg drugiej 0,8 kg asfaltu i 3,8 kg kruszywa na m2, a wg pozycji przedmiarowej łącznie 10 
dm3/m2. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Prace należy wykonać stosując ilości wskazane w przedmiarze. Zamawiający dokonał 
stosownej modyfikacji treści SIWZ  w zakresie SSTWiOR dla części 1 zamówienia. 
 
 
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 
  

 
 


