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Działając tra podstarvie aft. 3 {,i usta$,y z, dttitt 29 stycznia 2004 r. I)ralltl zatlilrvieti
plrbliczrrych (Dz. |J.7,2010 nl 1 1_i. poz. 759 ż póź11, 

^n.). 
uclziclanr odpowicdzi r-ra:

Pvtanic I

Cz1, Zanlalvia.|ący dtll)Llszczx stosorr lllje glanIllatu asl'altowegtr do rnicszatick
nl incralno-bitunliczl1_\ ch lla potrzeb}- nirriejszego zan-}ó§icnia ?

()dporł,icdź:
Zamalviający, nic dopuszcza stosowania granulatu asfaltoll,cgo do mieszanck mineralno-
bitunricznyclr na potruelry niniejszego zamó§,icnia.

Pl tanic 2

C,l,y Zanlarr,ia.iąc1, do1-1l-tszczit stosor.r,attie nrieszaneli rTrirlcralno-[ritLrrlliczll1ch
lllocl1,likowanl,clr _tutrrą z pt,zctrvovclnvclr opon sanloclroclorłr,ch'i

Odporvietlź:
Zamarr irrjącl, nic dopuszcza stosorvania micszanck m ineralno-Iritumicznvch
nl odl,fikolł anl,ch gunr:1 z przetrrorzonych opon sanrochodorvych.

Pytanie 3
Czy Zamar,viający dopuszcza stosorvanie destruklu zlonlu pap1, do trricsziittcli
nlinct-alncl-bitutnicztryclr lla potrzcb; ltirriejszego zamórł jenia?

0tlpowiedź:
Zamalvia.jący nie dopuszcza stosolvania destruktu zlomu papy do mieszanek mincralno-
bitumicznych na potrzeby, niniejszego zamórvienia.

Pytanie.ł
DcŃycz;- spccl"fikac.ji D.O,ł.07.01a. D.05.03.05b^ I).05.03.13a. Czy Zanlar.via.iąc1

rłl,razi zgodę na ztrriatrę lr,ytnagati w stosulku do MMA i plzeclstallienie icll lr
tlparcitt o W l'-1. W |'-2 20i0? Wspontniane dokunlelrt), zostal) wclltlztlIlc
zarzildzetlic1-1-1 nr l02 (jcncr-alricgcr Dl,r,ektora [)róg Kla.jolvl,ch i Autostracl z
dlr.l9,]1.2()l(), Zirsttlstlrr atr ic w przcdnliotorr,l,ch SS'l' l,vl,nlagań zarral,tl,ch rv W'I'l
ol,az W'I 2 z 2008 pclrł,oduje śrr itrdonrc pt,zclliesieliie lla olrlarł,iatly kontlalit blędilli i

lriej astrości zarł at,tyclr r.v tych dokunrenlach.



Odpowicdź:
W specyfikacji D.04.07.01a, D.05.03.05b, D.05.03.13a Zamawiający wyraża zgodę na
zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-l, WT-2
20l0.

Pytanie 5
Prosiny o wyjaśrrierrie czy czasowa organizacja ruchu załączona do dokumentacjijest
uzgodniona przez odpowiednie instytucje?

Odpowiedź:
Czasowa organizacja ruchu jest uzgodniona przez Zarzątl Dróg i Utrzymania Miasta
oraz Komendę Miejskiej Policji.


