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T}oĘcrry,: pfietnrgrr nieogrnniczonĘo na zndanic ,, f}tlbudortłr drugi powistowej
nr tlż9lV Michalćw _ Nietlnhyl na odcinku Nicdłbyl nd km 6+_ł6tl do ll+768 o długoŚci
ż1400 km .

W związku z ógł§szenietil o pruętsfsu nil wiw zamłiwięnie Prz.Bdsię.hirrrulwo Robót
JJrogowo Mostoury-ch §piiłka fi tł, (}. 97 - 300 PioŃórł, Ttyhunalskio ul Połtulniorva l7ll9 prosi

o udzie]enie odpowicdzi ne nffsiępujil§ę pytflniłl:

1. Czy zalucs robót obcjmujc wykonanic gcodczljncj inwcntarvzaoji porvykonnrvczcj dia
w/w zadnrlia?

2. Wyrnłgalria Tełhrricłne WT-l j WT-2 wyd.3rlOn ż{}śtały żltśtąpiol1+ w ](}l0 toku
Wl,ruagani*tni Tęc}uricznymi WT- l i WT-2 rnyd, 2(}l0, Ztniatt* t* spowodowała
u,§unięcic wielrr błędnych zapisów, występu.iqcych w zasĘlionych dokunręntaclr,
Czy w z.wiązku r, tym lhktcm źarnawiaiący wy,rnzi zgodę- na zasitlsowanic do rcalizacii
niniej sze gr: pnli ek tu n i e szanek tni neralno-asfaltorłych o partyeh na W yrnagani ach
Teł;Iłnicznysh WT-l i W't'-ż wycl. 20I0, 'i

3. Zgodnie z WT-ż wytl. 2008 nrinimnlna grLrbrłść warshły z AC 1ti W wynosi -5 crn
(tab'ela poniżej).
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Zatnawiając{ lł.yma8ąl aby wbudować 50kg/nrZ takicj nriesłmki mintralnrr-astalto*ęi, czyli
ok. ż cm gruhfiś§i,

P1ogimV ó zgodę na zł§l§ś()wanie do w-rvy wyrórvnaw,czej mieszaŃi minerulno-a§fahówej AC
l l W orae ('t d(}$tosowffnie gruhości w-wy wyrtiwnawczcj dn wyniagań tcęhniozttych (W1,-2
wYtt"300łl} Prr.ywołzurych rv $łTWiORts D.05.03,05 ,,Watstwa wiąząca i śt:ięralna" (tll* AC
l l lV grubość min. 4 cm, tj. ok- l00 kg/mź},
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