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Wykonawcy
uczestniczqcy w postgpowaniu

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej dla zadania pn.
,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr,l82 na odcinku przej6cia przez Zduisk4 Wolg"

Dzialajqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz pkt 12 Instrukrji dla Wykonawc|w zannieszczonej w Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ), dotycz4cej w/w posgpowania o zam6wienie publiczne
prowadzonego wtrybie przetargu nieograniczonego Zarz4d Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi, niniejszym
wyjaSnia, w zakresie opisanym poni2ej:

Prtanie Wvkonawcv:
I . Jakq pr9dko56 projektowq przewiduje Zamawiaj4cy dla przedmiotowego odcinka drogi?

Odnowiedi mawlataceso
Propozycje prgdko(ci projektowej przedstawia Projektant z uwzglgdnieniem warunk6w technicznych i
uwarunkowaf lokalnych.

Pvtanie Wykonawcy:
2. Czy naleiy wykonai pomiary ruchu i prognozy ruchu na skrzy2owaniach objgtych opracowaniem?

Odpowiedi Zamawia tacego
Tqk

Pvtanie W t konaucy:
3. Czy zamawiaj4cy przewiduje wykonanie wariantowe skrzyZowafi np. skzyzowanie skanalizowane

lub rondo? Czy te2 o rozwi4zaniu decyduje Wykonawca?
Odoowiedi Zamawiaiacego
Geometrig rozbudowy skrzy2owari przedstawia Projektant do akceptacji Zamawiaj4cemu . Zamawialqcy
zast:zega moiliwo66 z4dania przedstawienia kilku wariant6w geometrii skrzyZowania

hrtanie Wvkonawcv:
4. Jak4 kategorig ruchu nale2y zalo2y6, przy obliczaniu konstrukcji nawierzchni?

Odoowiedi Zamawiaiaceso
Okresla Projektant, co najmniej KR4

Pvtanie Wykonawcv:
5. Prosimy o sprecyzowanie ilo(ci odwiert6w w istniej4cej konstrukcj i nawierzchni? Jak ma byi ich

czgstotliwoii (co ile metr6w oraz ile odwiert6w w przekroju)? Ta informacjajest istotna z punktu
wykonania prawidlowej wyceny prac projektowych?

Odnou'ied L Zamawitiacepo
W ramach Zam6wienia naleZy wykona6 minimum.'
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- Odwierty w nawierzchni jezdni z podstawowymi badaniami podloza gruntowego do glgboko3i
minimum 2,5 m ppn co 250 m w ilo(ci I sa. w przekroju,

- Odwierty w poboczu lub chodniku z podstawowymi badaniami podlo2a gruntowego do glgbokoSci 2,5
m ppn co 250 m w ilo6ci I sa. w przekroju

Pttanie Wvkonawcy:
6. Prosimy o sprecyzowanie badari istniejqcej konstrukcji nawierzchni oraz ich czgstotliwoS6?

Odpowiedi Zamawia tacego
Okre5la Projektant pod kqtem wykorzystania do recyklingu

Pvtanie Wvkonawcv:
7 . Czy wymagane jest wykonanie badania ugig6 nawierzchni?

Odoowiedi Zamawiaiaceso
Tak

Pltanie Wykonawcy:
8. Czy wymagane sq badania konstrukcji nawierzchni skoro w OPZjest informacja o rozbi6rce

istn iejqcej konstrukcj i nawierzchni i wykonaniu nowej?
Odnowiedi awratacego

Tak

Pvtanie Wykonawcv:
9. Prosimy o podanie technologii wykonania konstrukcji nawierzchni - podatna cry polsztywna?

Od powiedZ Zamawiaiaceso
Zamawiaj4cy preferuje konstrukcje nawierzchni podatne.

Pvtanie Wykonawcv:
10. Czy na przedmiotowym odcinku wystgpuj4 obiekty in2ynierskie - mosty, przepusty, itp.?

Od powiedi Zamawiaiaceeo
Na odcinku objgtym Zam6wieniem nie wystgpuj4 obiekty in2ynierskie.

Pttanie Wykonawcv:
11. Czy Zamawiaj4cy przewiduje wyl4czenie przedmiotowego odcinka drogi z ruchu tran4,towego i

pozostawienie jedynie ruchu lokalnego (dojazdy do posesji, zaopatrzenie, itp.)
Odpowiedi Zamawiaiacego
Zamawiajqcy nie przewiduje wylqczenia przedmiotowego odcinka drogi z ruchu tranzytowego
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Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowe.i Zamawiajqcego w Oniu"Je..OZ.ZOt A r
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