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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 09.10.2018 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” 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 następującymi pytaniami - wątpliwościami dotyczącymi 
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie nr 1 
Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 
 techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki 
potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji 
nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zgodnie z  § 13 ust. 2 pkt. 2.6 oraz pkt. 2.11 SIWZ Wykonawca w przypadku stwierdzenia 
braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, powinien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie. Przed obliczeniem 
ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: materiałami 
zgłoszeniowymi, planami i rysunkami oraz przedmiarem robót zwracając szczególną uwagę 
czy dokumentacja zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz czy przedmiar robót obejmuje zakres rzeczowy zgodny z 
dokumentacją, terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia 
oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia a dotyczące dróg dojazdowych, 
możliwości zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itd. W przypadku 
stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego 
materiałach do opracowania kosztorysu ofertowego, wykonawca powinien niezwłocznie o 
tym fakcie poinformować Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 
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Zapytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zapytanie nr 3 
Czy Zamawiający potwierdza, że warstwę wyrównawczą należy wykonać z AC11W 50/70 
dla KR3-4 w ilości 50kg/m2? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Warstwę wyrównawczą należy wykonać z AC16W 50/70 dla KR3-4 w ilości 50kg/m2, 
natomiast warstwę wiążącą z AC16W 35/50 dla KR3-4 gr. 4cm. 
 
Zapytanie nr 4 
Czy Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną należy wykonać z AC11S 50/70 
dla KR3-4? 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Tak. 
 
Zapytanie nr 5 
Zgodnie z przedmiarem należy wykonać pobocza grubości 8 cm, natomiast zgodnie z SST 
pobocza należy wykonać na dwóch warstwach po 8 cm każda. Prosimy o jednoznaczne 
określenie grubości poboczy. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Grubość poboczy 8 cm. 
 
 
 
 
                                                                                                 Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
                          /-/ Marcin Somorowski 
  


