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DZ.342.63.1.2015 

Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu 

 
 

Dotyczy postępowania pn.: „Wymiana włazów studni kanalizacji deszczowej i skrzynek ulicznych 

wpustów deszczowych wraz z regulacją, w pasach dróg wojewódzkich administrowanych przez 

RDW Poddębice w ilości: 12 szt. wpustów, 83 studnie rewizyjnej jedna wymiana uszkodzonej 

kraty bez regulacji”. 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz pkt 17 Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi niniejszym 

wyjaśnia w zakresie opisanym poniżej: 

Pytanie 1: 

Czy Inwestor dopuszcza możliwość w celu odtworzenia warstwy asfaltowej, zastosowanie mieszanki 

mineralno – emulsyjnej wbudowywanej na zimno w technologii Slurry Seal? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada wykonywanie regulacji i wymiany włazów lub wpustów ulicznych połączonej z 
rozbiórką nawierzchni jezdni o maksymalnych wymiarach 1,50x1,50 m oraz z odtworzeniem rozbieranej 
nawierzchni masa na gorąco. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje inną metodę wymiany włazu 
np. wycięcie wokół włazu kolistego fragmentu nawierzchni, który nie wymaga rozbiórki dużej 
powierzchni jezdni i w ocenie Wykonawcy, mając na względzie udzielaną gwarancję na wykonaną 
robotę, wskazane jest zastosowanie innej masy niż masa na gorąco dopuszczalne jest jej zastosowanie 
pod warunkiem, że spełnia ona wymogi w zakresie stosowania wyrobów i produktów określone w 
ustawie prawo budowlane. Zamawiający wyklucza jedynie zastosowanie mieszanki „ na zimno” typu 
otwartego, wytworzonej ze 100 % przekruszonego, płukanego materiału kamiennego i specjalnego typu 
lepiszcza ze środkami adhezyjnymi modyfikatorami, dla której okres gwarancji wynosi 1 rok. 

Pytanie 2: 

Czy inwestor wymaga zastosowania do regulacji szybkowiążących zapraw cementowych? 

Odpowiedź: 

Decyzja o zastosowaniu zapraw szybkowiążących lub innym sposobie regulacji wysokościowej armatury 
pozostaje po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 3: 

Czy zakup włazów i wpustów należy uwzględnić w ofercie cenowej czy włazy lub wpusty będą 

dostarczane przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty zakupu i dostawy nowych włazów lub wpustów. 
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                                                                                           d/s UTRZYMANIA 

 

                                                                                   Włodzimierz MACIEJEWSKI 

 

 

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego w dniu 25.09.2015 r. 


