
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
ul. Sienkiewicza 3 

9 0 - 1 1 3  Ł ó d ź  
t e l .  4 2  6 1 6  2 2  5 0  
f a x .  4 2  6 1 6  2 2  5 1  

 

 
www.zdw.lodz.pl 

 

 Łódź, 27 czerwca 2016 r. 

DZ.342.39.1.2016 

 

 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 

 

Dotyczy:  „Zaprojektowanie i wykonanie remontu uszkodzonego przepustu drogowego pod drogą 

wojewódzką nr 483, KM 62+580, m. Nowa Brzeźnica” 

 

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

(Dz. U.  2015.2164, z dnia 22.12.2015 t.j.) oraz pkt 17 Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi niniejszym wyjaśnia SIWZ, w zakresie opisanym poniżej: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie prac w technologii ”połówkowej”, czy dopuszcza całkowite 

zamknięcie drogi na odcinku drogi wojewódzkiej nr 483 wynikające z prowadzonych prac związanych z 

remontem przepustu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia prac w technologii połówkowej, dopuszcza również 
zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 483, związane z remontem przepustu. Zamknięcie odcinka 
drogi wojewódzkiej nie może pociągać za sobą dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie tymczasowego objazdu drogami niższej kategorii niż droga 

wojewódzka? 

Odpowiedź: 

Tak, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający poniesie ewentualne nakłady finansowe z odtworzenia stanu nawierzchni dróg 

niższych kategorii, po których prowadzony będzie tymczasowy objazd? 

Odpowiedź: 

Nie. 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność montażu barier energochłonnych na remontowanym 

przepuście, a jeśli tak to na jakiej długości należy je przewidzieć? 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000.63.735, z późn. zm.). 
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Pytanie 5: 

Mając na względzie stan techniczny i rodzaj konstrukcji istniejącego przepustu oraz jego obecne światło 

pionowe (ok.50cm.) należy zakładać, iż dla spełnienia wymagań PFU konieczne będzie wykonanie 

nowego obiektu inżynierskiego .Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania 

dokumentacji projektowej oraz terminu zakończenia robót w wyniku stwierdzenia przez Urząd 

Wojewódzki w Łodzi, iż zakres prac remontowych wykracza poza zgłoszenie robót i konieczne jest 

złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami) ? 

 

Odpowiedź: 

Nie, wolą Zamawiającego jest przeprowadzenie remontu przepustu na podstawie złożonego w Łódzkim 

Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi przez Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych.  

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

                                                                                   Z-CA DYREKTORA  
                                                                                      ds. Utrzymania 
 
                                                                              
                                                                            mgr inż. Włodzimierz MACIEJEWSKI 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu  

27.06.2016 r. 


