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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 opisie technicznym do projektu wskazano wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki 
AC16P. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na przedmiotowym zadaniu 
mieszanki typu AC22P. Wymagania dla tej mieszanki przedstawiono w SST, D.04.07.01. 
Zwiększenie uziarnienia z 16 do 22 mm spowoduje zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku 
do warstwy wyrównawczej , co  pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepności 
międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji 
nawierzchni. 
Wyjaśnienie Zarządu 
Należy wykonać podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 zgodnie z SST 
D.04.07.01 - zamienna. 
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 2 
Dotyczy D.04.07.01, pkt.1,3 i 2.2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do betonu 
asfaltowego na warstwę podbudowy asfaltu 35/50, który wskazano w tab.2, wśród zalecanych 
lepiszczy. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.65 
tj. WT2-2010 oraz pozwoli na zwiększenie odporności mieszanki na deformacje trwałe, 
a w konsekwencji wydłuży okres eksploatacji nawierzchni. 
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Wyjaśnienie Zarządu 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie do wykonania warstwy podbudowy asfaltu 
35/50. Należy przyjąć asfalt 50/70 - zamienna SST D.04.07.01. 
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 3 
Dotyczy D.04.07.01. W tab.5 podano wymagania dla mieszanki AC P KR1-2, natomiast 
 zgodnie z opisem technicznym konstrukcję drogi zaprojektowano dla KR4. Prosimy 
o wyjaśnienie niespójności. 
Wyjaśnienie Zarządu 
Należy przyjąć wymagania dla mieszanki AC16P dla kategorii ruchu KR4 zgodnie 
ze zmienioną SST D.04.07.01. 
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 4 
Dotyczy D.04.08.01. Specyfikacja w każdym punkcie odsyła do D.05.03.05a. Informujemy , 
że nie jest możliwe zaprojektowanie mieszanki AC16W, bazując na specyfikacji D.05.03.05a. 
Prosimy o zamieszczenie właściwej SST, bądź potwierdzenie, że należy zastosować AC16W, 
KR3-4 wg WT2-2010. 
Wyjaśnienie Zarządu 
SST D.04.08.01 odsyła do zamieszczonej SST D.05.03.05b a nie do D.05.03.05a (taka SST 
nie występuje w ogóle w dokumentacji) 
Należy zastosować mieszankę AC 16W dla kategorii ruchu KR4 zgodnie ze zmienioną SST 
D.04.08.01. 
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 5 
Dotyczy D.05.03.05a. W tablicach 4 i 5 przedstawiono wymagania dla mieszanki AC11 S 
KR1-2, natomiast  zgodnie z opisem technicznym konstrukcję drogi zaprojektowano dla KR4. 
Prosimy o wyjaśnienie niespójności. 
Wyjaśnienie Zarządu 
Należy przyjąć wymagania dla mieszanki AC11S dla kategorii ruchu KR4 zgodnie 
ze zmienioną SST D.05.03.05b. 
Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 6 
Dotyczy D.04.07.01, D.04.08.01, D.05.03.05a. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie i 
kontrolę mieszanek w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014?  Wspomniane dokumenty 
zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z 2014 roku. 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zamawiający jest otwarty na stosowanie materiałów i technologii polepszających ogólny stan 
techniczny dróg przeznaczonych do wykonania. Producent mieszanki mineralno-asfaltowych 
ma obowiązek wydania znaku CE na wyrób.  
Zamawiający dopuszcza projektowanie i kontrolę mieszanek w oparciu o WT-1, WT-2 2014. 
 
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  
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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 
 
 

 


