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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 
Dotyczy D.04.08.01. W SST występuje niespójność w zakresie rodzaju mieszanki mineralno-

asfaltowej na warstwę wyrównawczą. W pkt.1.3 wskazano do wykonania AC16W, natomiast 

w dalszej części SST przywołano wymagania dla AC11S. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju 

mieszanki na warstwę wyrównawczą. 

 

Wyjaśnienie Zarządu 

Należy zastosować mieszankę AC16W zgodnie z zapisami SST tj. z użyciem lepiszcza,  

kruszywa i środków adhezyjnych spełniających wymogi wskazane dla warstwy ścieralnej. 

 

Zapytanie nr 2 
Dotyczy D.05.03.05a. Specyfikację opracowano w oparciu o dokumenty techniczne WT1, 

WT2-2010. W pkt.2.1 nie przedstawiono jednak wymagań dla kruszywa niełamanego 

drobnego, co jest niezgodne instrukcją WT1-2010. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź 

potwierdzenie, że należy stosować się do wyżej wymienionych wytycznych. 

 

Wyjaśnienie Zarządu 

Należy stosować się do w/w wytycznych. 

 

Zapytanie nr 3 
Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje opracowano w oparciu 

o nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z 

WT-1,WT-2 2014?  Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku 
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Wyjaśnienie Zarządu 

Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1,WT-2 2014. 

 

                                                                                

 

         Pełnomocnik ds. Zamówień 

 

                  /-/ Marcin Somorowski 
 


