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Dotycryl przet[rgil uieogrłniczoneflo na z*tlnnie ,, Oilbudorva drogi Powiatowrlj rrr

1118W §martlzew - §ickluki nfl ftdcinku §m*rdz.ew - Fięrzchnia od km łl+{l{lil do 2+950

o dlugtlści2|950 km .

W związku z ogłtłszenietil o pfzetnrgll na w/w zatnórviertie Przędsiębiorsnvo Rohtit

Drogowo Mostowych Spłłta ż ó. o, 97 300 Piotrków'l'ryLlunalski, rr| Pł*Lldrriowa l7l19 pnlsi

r"r uduielęnię odpowiedz.i nn następujące p},tania:

l. Clzyzakres rolrdlr obcinru.ie wykonnnie gcoriczyjnej ini.ventaryzacjipow;'konarvcze,i clla
.lv/w zndnnił?

2, Wl,maganił Tęclrnicztre WT-l i WT-2 wytl. 2008 zostnły zastrlpiotte w 2(|l0 roku

Wprafianiami Tęt:hniczrrymiWT-l i W'l'-ż rłyd. 20l0, Zminrra ta sporłndorvału

u§tlllięcie wielrr hłędnych zapisów, występujących lv za,stąpirlnych tlokumeritach.

t]zy w nvią,zku z tlłrr faktenr Zumnwiający wyrazi zgoclę n& zastosowanie tlo ręali;ircji

ninił,iszego prłrje,ktu mieszatrek llline,raluł-l-asfłltowych o1rartych rra Wynraganirrch
'I'eclrnioznych WT'-l i WT-2 w5,d, 20lt}. 'l

3. Zgodnie z WT_3 wyd. ż008 minimtlrra gruhość warstwy z AC 16 W rłyntrsi 5 om

(tabcla poniżej).

Typ i wyrniar
mieszanki

Prttjeklowatta
gruhośri watstwy

technrrlop,icznci lcml

Wskażnik
zagęszczerria [%]

Zawarlość wolnych
przestrzeni w

r,łrarstrvię t96ivlvl l

ĄC1llv.
KRl+KR2

4,0 , 10,0 ł98 _1,0 + [i,0

ACl6w,
KRl+l{Rl

5,0 + l0,0
=9s

3,0 + 610

ACl6W,
KR3+KR6

5.0 + l0,0 ł98 4.(} + 7.0

AC22W,
KR.l+I{Ró

7,0 + 10,0 := 98 4,0 ,.7,0
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Kolrta l}unkowo:

Zamawiający wyrnagą ahy wbudowtć St)kglm? [aki*j mieszankiminetalno,asfnltowej, czyli

ók. 2 cm grubości.

Prusimy o zts$dę ne za§toftóv/snie do w_uly WyróTlmewczei mięszaŃi rniner,alno_asfalkrwej AC

l I W ornz o dosto,§łrwsnie grubości ,u_*y ,uyił*nawczej tlo t,vyrnagń teclrtricznych.l$/T,2

wyd. 2008) prry*ołany'*t Siiwiong 
-p.oi.or,os 

,,Warstwa wiążąca j ścieralrra" (dlł AC

ri W gr$t ość min. 4 cm. ti. ok. 10tl kg/mż),
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