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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 29.03.2017 r. 
 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.28.2017 
......................................................... 
                             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 4911E w miejscowości Żytowice, gmina Pabianice” 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 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego do mieszanek mineralno – 
asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to w jakiej ilości i do których 
warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 
Wyjaśnienie Zarządu 
Parametry i właściwości mieszanek mineralno – asfaltowych zostały podane w specyfikacjach 
technicznych. Należy stosować mieszanki mineralno – asfaltowe o parametrach 
i właściwościach wskazanych w specyfikacjach technicznych. 
 
Zapytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skał wapiennych i dolomitowych 
do mieszanek mineralno – asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do 
których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 
Wyjaśnienie Zarządu 
Należy stosować mieszanki mineralno – asfaltowe o parametrach i właściwościach 
wskazanych  w specyfikacjach technicznych.      
 
Zapytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno – asfaltowych 
modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego 
zamówienia ? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ?  
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Wyjaśnienie Zarządu 
Nie zgadzamy się na stosowanie mieszanek mineralno – asfaltowych modyfikowanych gumą 
z przetworzonych opon samochodowych.  Należy stosować mieszanki mineralno – asfaltowe 
o parametrach i właściwościach wskazanych w specyfikacjach technicznych.  
 
Zapytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu złomu papy do mieszanek mineralno – 
asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 
Wyjaśnienie Zarządu 
Nie zgadzamy się na stosowanie mieszanek mineralno – asfaltowych modyfikowanych 
destruktem ze złomu papy. Należy stosować mieszanki mineralno – asfaltowe o parametrach 
i właściwościach wskazanych  w specyfikacjach technicznych. 
 
Zapytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału w stosunku 
do kruszywa łamanego 0/31,5mm czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz 
betonowy)? 
Wyjaśnienie Zarządu 
Do przebudowy drogi mają być stosowane materiały tylko o parametrach i właściwościach 
wskazanych w specyfikacjach technicznych. 
 
Zapytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego z chalcedonu 
bądź jakikolwiek udział tego materiału w tej części konstrukcji drogi ? 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa łamanego tylko o parametrach i właściwościach 
wskazanych w specyfikacjach technicznych. 
 
Zapytanie nr 7 
Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu asfalt, kruszywo? 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen materiałów. Na wykonanie przedmiotu 
zamówienia przewidzianych jest maksymalnie 194 dni od podpisania umowy. 
 
Zapytanie nr 8 
Na ile lat przewidziana jest trwałość konstrukcji nawierzchni ? 
Wyjaśnienie Zarządu 
Nie mamy wiedzy na temat okresu trwałości konstrukcji nawierzchni, ponieważ nie były 
przeprowadzane badania nośności podłoża gruntowego. 
 
Zapytanie nr 9 
W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które 
są własnością Zamawiającego oraz o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla każdego                
z wymienionych materiałów. 
Wyjaśnienie Zarządu 
Destrukt bitumiczny uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych, oraz kostkę betonową 
uzyskaną z rozbiórki nawierzchni wyłożonych tym materiałem wykonawca pozostawi 
do dyspozycji zamawiającego. Miejsce składowania destruktu i kostki betonowej 
zamawiający wskaże w dniu przekazania placu budowy. Pozostały materiał rozbiórkowy 
wykonawca zagospodaruje i potraktuje jako odpady, a także usunie je zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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Zapytanie nr 10 
W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które 
są własnością Wykonawcy. 
Wyjaśnienie Zarządu 
Pozostały materiał rozbiórkowy czyli poza destruktem i kostką betonową wykonawca 
zagospodaruje we własnym zakresie.  
 
Zapytanie nr 11 
Czy dopuszczona jest możliwość stabilizacji metodą „na miejscu”? 
Wyjaśnienie Zarządu 
Wycenę robót należy sporządzić ściśle wg pozycji wyszczególnionych w kosztorysie 
ofertowym. Nie godzimy się na zamiany w technologii wykonania. 
 
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 
 


