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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 03.08.2018 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.48.2018 
......................................................... 
                             znak sprawy 

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

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

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

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi powiatowej nr 
4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)” prowadzonego 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 
Prosimy o podanie miejsc, przewidzianych do frezowania na zimno. W przedmiarze podano 
2 800 m2. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
 
Miejsca wymagające frezowania zostaną wskazane przez Zamawiającego podczas czynności 
przekazania placu budowy. 
 
Zapytanie nr 2 
Jak należy interpretować zapis dotyczący utwardzenia poboczy. W opisie pozycji 
przedmiarowej Nr 6 d.2 napisano „Utwardzenie pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni 
bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 8 cm – analogia materiał wykonawcy”? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać utwardzenie poboczy materiałem z rozbiórki 
nawierzchni bitumicznych (destruktem) o grubości po zagęszczeniu 8 cm, w szczególności 
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ. Materiał do wykonania przedmiotowych prac ma obowiązek zapewnić Wykonawca. 
Uzyskany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia materiał z frezowania nawierzchni 
asfaltowej (destrukt) należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego i zeskładować w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.   
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Zapytanie nr 3 
Na jaką odległość, będzie przewożony materiał z rozbiórek, należący do Zamawiającego? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
 
Należy przyjąć transport na odległość do 20 km.  
 
 

                                                                                        
Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
/-/ Marcin Somorowski 

 


