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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 13.02.2017 r. 
 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.1.2017 
......................................................... 
                             znak sprawy 

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

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

............................................................ 
Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej 
nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń” przeprowadzonego 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 2015 r., poz. 2164 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 następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie Nr 1 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 48, w dziale: Roboty 
wykończeniowe, Przepusty pod zjazdami i zatokami autobusowymi , w punkcie 18 podano: 
„Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 400mm (pod zjazdami), wykop otwarty ręcznie, 
ułożenie, zasypanie i zagęszczenie wykopu wraz z umocnieniem wylotu (10 szt.) kamieniem 
polnym na betonie C12/15”. 
Do wykonania przepustów mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału 
równoważnego o takich samych parametrach projektowych  jak przewidziane w SST rury 
z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) są produkowane 
wg tej samej normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej 
grupy surowców – poliolefin. 
Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku. Opublikowanego w opracowaniu 
pt: „ZALECENIA PROJEKTOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH 
DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH”. 
Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur. 
A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen (PE). 
W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy zamawiający dopuszcza stosowanie 
do budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP)? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów pod zjazdami rur karbowanych 
z polipropylenu o parametrach przewidzianych w SST jak dla rur PEHD. 
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Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 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 przesłania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź  
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
poinformowania. 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
          /-/ Marcin Somorowski 
 
 

 


