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                    pieczątka Zarządu Powiatu 
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                            nazwa  wykonawcy 
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                     adres  wykonawcy 

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

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi powiatowej 
i remont skrzyżowania dróg w Konstantynowie Łódzkim oraz wykonanie ścieżki 
rowerowej na drodze powiatowej w Pabianicach” 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 
Prosimy o wyjaśnienie ilości przedmiarowych odnośnie wykonania oznakowania poziomego 
na zadaniu dotyczącym ścieżki rowerowej. Z przedmiaru (pozycje 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12) 
wynika, że łączna powierzchnia oznakowania poziomego wynosi 684 m2. W opinii 
Wykonawcy jest to ilość znacznie zawyżona, z uwagi chociażby na fakt, że powierzchnia 
nawierzchni ścieżki wg tego samego przedmiaru wynosi 484 m2. W związku z powyższym, 
w celu wykonania rzetelnej wyceny prac prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zawartości 
pozycji przedmiaru (pozycje 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12). Sprawdzenie ilości oznakowania 
poziomego względem Projektu Docelowej Organizacji Ruchu jest niemożliwe z uwagi na 
fakt, że przedstawione w dokumentacji przetargowej pliki Projektu Docelowej Organizacji 
Ruchu są uszkodzone (ich wielkość wynosi 0kb) 
Wyjaśnienie Zarządu 
Pozycje nr 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 przedmiaru robót uwzględniają również oznakowanie 
poziome jezdni na ulicy Grota Roweckiego w miejscach gdzie nie buduje się ścieżki 
rowerowej a jedynie wprowadza oznakowanie poziome jezdni. Na odcinku od ulicy Bugaj 
do ulicy Kilińskiego wprowadzono oznakowanie poziome P-27, P-10, P-14 i D-6.  
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Zapytanie Nr 2 
Prosimy o ponowne udostępnienie następujących dokumentów wchodzących w zakres 
dokumentacji projektowej: 
- materiały zgłoszeniowe na ul. Krętą 
- materiały zgłoszeniowe na ścieżkę rowerową 
W chwili obecnej otwarcie tych dokumentów jest niemożliwe ponieważ pliki je zawierające  
są uszkodzone (ich wielkość wynosi 0kb) 
Wyjaśnienie Zarządu 
Pliki materiałów zgłoszeniowych na ul. Krętą w Konstantynowie Łódzkim i materiałów 
zgłoszeniowych na ścieżkę rowerową w ul. Grota Roweckiego w Pabianicach udostępniono 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Starostwa w przedmiotowym przetargu. 
Zamawiający dokonał stosowanej zmiany treści SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 3 
Prosimy o doprecyzowanie rodzaju oznakowania poziomego na przedmiotowym zadaniu 
(dotyczy ścieżki rowerowej i ul. Krętej). W opisie technicznym wskazano oznakowanie 
grubowarstwowe zaś zapisy przedmiaru wskazują na oznakowanie cienkowarstwowe.  
Wyjaśnienie Zarządu 
Oznakowanie poziome jezdni ulicy Krętej wraz ze skrzyżowaniem w Konstantynowie 
Łódzkim należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót – malowanie farbą chlorokauczukową.  
Oznakowanie poziome jezdni ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach pozycje nr 5.8, 5.9, 
5.10 należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót – malowanie farbą chlorokauczukową, 
natomiast pozycje nr 5.11, 5.12 należy wycenić jako malowanie grubowarstwowe. 
Zamawiający dokonał stosowanej zmiany treści SIWZ. 
 
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 
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