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Wykonawcy
uczestniczqcy w postqpowaniu

Dotyczy postQpowania pn.: Wykonanie remont6w nawierzchni bitumicznych na odcinkach d169
wojew6dzkich administrowanych przez zazqd D169 Wojew6dzkich w todzi z podzialem na
zadania.

Pytanie 2
Dol. Zadania nr 1 Droga OV\l 742. Prosimy o podanie grubosca Scinania i uzupelnienia poboczy
kruszywem lamanym 0/31,5 mm na szeroko6ci 1,2 m.

Odpowiedi
Nalezy SciEO pobocza gr. Srednio do scm i uzupelnio kruszywem gr. 10cm (gr. warstwy kruszywa
okreSlono w p-cie 5.1 . STWiORB)

Odpowiedi
W STWiORB w p-cie 2.1. omylkowo podano destrukt. Nalezy wbudowac grunt przepuszczalny
dostarczony pzez wykonawcQ.

Pytanie 4
Dot. Zadania 1. Droga DW 784. Prosimy o podanie grubosci Scinania i uzupelniania poboczy gruntem
na szerokosci 1.2 m.

Odpowied:
Nalezy Sciqc pobocza gr. Srednio do 1ocm i uzupelniC gruntem pzepuszczalnym gr. srednio10 cm (gr.
warstwy gruntu po zagQszczeniu okreslono w p-cie 5.1 STWiORB)

Pytanie 5
Dot. Zadania 6 DW 480. Prosimy o wyjaSnienie rozbieznoSci dotyczqce.i zastosowania mieszanek
mineralno - bitumicznych dla tego zadania. Przedmiar rob6t m6wi o AC 11 W 50/70 KR3-4 na warstwe
wyr6wnawczq natomiast w ST. podano wymagania dla AC 16P 50/70.

www.zdw.lodz.pl

Dzialajqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieh publicznych
(Dz. U. z 2017 t., poz. 1579 ze zm.) oaz pkt 12 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej
dalej SIWZ, Zazad DrOg Wojew6dzkich w Lodzi wyjasnia i modyfikuje co nastgpujqce:

Pytanie 'l
STWiORB dla zadania 1 dtoga DW 742 m6wi o wykonaniu poboczy z destruktu bitumicznego natomiast
pzedmiar rob6t wskazuje kruszywo lamane 0/31,5 mm. Prosimy o wyjasnienie, jaki material nalezy
zastosowac na pobocza?

Odpowiedi
W STWaORB w p-cie 2.1 . omylkowo podano destrukt. Nale2y wbudowac kruszywo lamane 0/31 ,5
stabilizowane mechanicznie.

Pytanie 3
STW|ORB dla zadania 1 droga DW 784 m6wi o wykonaniu poboczy z destruktu bitumicznego natomiast
przedmiar rob6t wskazuje grunt. Prosimy o wyjasnienie, jaki maletial nalezy zastosowac na pobocza.



Odpowiedi
ZamawialAcy wyjasnia, 2e na warstwg wyrownawczq nalezy zastosowac AC 1 1W 50/70 zgodnie
z zapisem w przedmiarze rob6t.

Pytanie 6

Dot. Zadania 6 DW 480. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczqcej zastosowania mieszanek
mineralno - bitumicznych dla tego zadania. Przedmiar rob6t m6wi o AC 16 W dla KR3-4 natomiast
w ST. pzedstawiono wymagania dla AC 22W. Natomiast AC 16 W iest tylko dla KR 1-2 gdzie
wymagania dla kruszyw drobnych io ciaglym uziarnieniu do warstwy wiazqcej nie sq mozliwe do
spelnienia, ze wzgledu na wymagane bardzo male zapylenie.

Odpowiedi
ZamawiEAcy informuje, 2e na warstwq vtiqaAca 

^alezy 
zastosowae AC 16W zgodnie z zapisem

w pzedmiaze rob6t. Ponadto zgodnie z zalqcznikiem do zatzqdzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
DrOg Krajowych iAutostrad z dnia 18.11.2014 AC16W stosu.le siQ dla ruchu KR 3-4 WT-2 20'14 czQit l.

Powyzsze stanowi integralnq czQSC Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia
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Niniejsza informacja zostala zamieszczona w dniu Q.7...OA.ZOlf r na stronie internetowej
Zamawiajqcego.
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