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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 
Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej szczegółu wykonania studzienki 
wpustowej deszczowej – jest on niezbędny do prawidłowej wyceny elementu. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
W załączeniu rysunek. 
 
Zapytanie nr 2 
Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej planu sytuacyjnego lokalizacji nowych 
studzienek –wpusty deszczowe wraz z zaznaczeniem odprowadzenia wód z tych studzienek. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
W przedmiarze robót w pkt. 10 wskazano lokalizację studzienek tj. na wysokości posesji nr 
32 i 103. 
 
Zapytanie nr 3 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotowego postępowania ofertowego 
Zamawiający nie przewiduje regulacji krawężnika oraz regulacji wjazdów z kostki betonowej. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zamawiający potwierdza, iż nie przewiduje się w/w prac. 
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Zapytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza  zamknięcie drogi na czas wykonywania 
robót bitumicznych. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zamawiający nie potwierdza możliwości zamknięcia drogi. 
 
Zapytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie że w zakresie przedmiotowego postępowania ofertowego 
Zamawiający nie przewiduje wycinki zakrzaczeń. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zamawiający potwierdza, iż nie przewiduje się w/w prac. 
 
Zapytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza użycie destruktu z frezowania nawierzchni do wykonania 
umocnienia poboczy. 
 
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. 
 
Zapytanie nr 7 
Prosimy o podanie odległości odwozu nadmiaru destruktu z frezowania. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Całość uzyskanego z frezowania nawierzchni asfaltowej destruktu bitumicznego należy 
pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. Należy przyjąć transport na odległość do 20 km. 
 
Zapytanie nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotowego postępowania ofertowego 
Zamawiający nie przewiduje wykonania oznakowani pionowego oraz poziomego. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zamawiający potwierdza, iż nie przewiduje się w/w prac. 
 
 
 

         Pełnomocnik ds. Zamówień 
 

                  /-/ Marcin Somorowski 
 


