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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 28.02.2018 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.10.2018 
......................................................... 
                             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 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – 
ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” (w ramach zadania 
przebudowa ul. Wschodniej od km 0+440 do km 0+700)” 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 2017 r., poz. 1579 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 projekcie wykonawczym branży drogowej na stronie 8 i 9 znajduje się opis warstw 
konstrukcyjnych, który zawiera:  
- warstwę z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 
-  warstwę z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa, 
W  Specyfikacji Technicznej D.04.05.01 w punkcie 1.3. występuje: 
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa 
Zaś w punkcie 1.4.4 „ Mieszanka związana cementem (CBGM) mieszanka związana 
hydraulicznie składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu…” 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z gruntem stabilizowanym cementem wg. 
normy PN-S-96012: 1997 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem, w drugim zaś mamy do czynienia z mieszanką związaną cementem według normy 
PN-EN-13242:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Opisy te wzajemnie się 
wykluczają, bowiem warstwy konstrukcyjne są projektowane i wykonywane według różnych 
zasad i muszą sprostać innym wymaganiom. Proszę o sprostowanie i sprecyzowanie, jakiego 
wzmocnienie podłoża ma być wykonywane i które parametry mają obowiązywać? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Należy wykonać warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. 
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Zapytanie Nr 2  
Specyfikacja Techniczna D.04.05.01 w punkcie 2.3. wskazuje, iż należy stosować cement 
portlandzki 32,5 MPa. Według mojej wiedzy taki cement nie jest osiągalny na rynku (żadna 
z cementowni nie prukuje takiego cementu). W związku z powyższym proponuję wykluczyć 
z zapisu słowo „portlandzki” i zapisać: należy stosować cement o klasie 32,5 MPa. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2002. 
 
Zapytanie Nr 3 
Specyfikacja Techniczna D.04.05.01w punkcie 5.2. wymienia następujące mieszanki i betony 
C1,5/2,0; C5/6, C8/10. Tego typu mieszanki i betony w dokumentacji projektowej 
nie występują i nie są przewidziane do wykonania. Proszę o wyjaśnienie. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Minimalna zawartość cementu w mieszance – 3%. 
 
Zapytanie Nr 4 
Specyfikacja Techniczna D.04.05.01 w punkcie 5.2.6. przewiduje wykonanie wzmocnienia 
podłoża metoda mieszania na miejscu. Według których zasad ma być prowadzone 
polepszenie parametrów podłoża? W pierwszym przypadku mamy do czynienia z gruntem 
stabilizowanym cementem wg. normy PN-S-96012: 19997 Podbudowa i ulepszone podłoże z 
gruntu stabilizowanego cementem. W drugim przypadku mamy do czynienia z mieszanka 
związaną cementem wg. normy PN-EN-13242:2010 Kruszywa do niezwiązanych 
i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym. 
W związku z powyższym, jeżeli będzie obowiązywał drugi przypadek czy obowiązującym 
dla gruntu podłoża będzie spełnienie warunku, co do krzywej uziarnienia? Jeśli tak, to będzie 
się to wiązało z koniecznością doziarnienia gruntu rodzimego podłoża. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Należy wykonać warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
(grunt podłoża nie musi spełniać warunku co do krzywej uziarnienia). 
 
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 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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