
Leoncin, dnia 14 marca 2011 roku 

 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

 

             Do 

Wszyscy Wykonawcy 

 

WYJAŚNIENIA 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 Dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nr GK-341/p. n / 1 /11 prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 4 marca  2011  roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Nowe Grochale na odcinku od drogi powiatowej nr 2401W Nowiny – Nowe 

Grochale do drogi wojewódzkiej 575 Kazuń – Płock” w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych 2008-2011”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

zwanej daje uzup. w związku z art. 38 ust. 1 upzp, zawiadamia się , że w dniu 10.03.201 roku wpłynął 

do Zamawiającego poniższy wniosek o wyjaśnienie dotyczące w/w przetargu: 

 

Pytanie 1.Czy przedmiot zamówienia może być wykonywany przy udziale podwykonawców? 

Odpowiedź. Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców.  

Pytanie 2. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę. 

Odpowiedź. Tak. Zamawiający posiada zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych. 

Pytanie 3. Czy zamawiający posiada aktualny i uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu, czy 

Wykonawca ma go sporządzić w ramach oferty. 

Odpowiedź. Zamawiający nie posiada projekt czasowej organizacji ruchu,  Wykonawca winien 

sporządzić go w ramach składanej oferty. 

Pytanie 4. Jaki jest cel składania do oferty oświadczenie zał. Nr 2 i oświadczenie zał. Nr 3, skoro 

oświadczenie zał. Nr 1 zawiera w swojej treści obydwa te oświadczenia. 

- art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – pkt 4 oświadczenia zał. Nr 1;  

- art. 44 ustawy, Prawo zamówień publicznych,   który mówi, iż wykonawca składa 

oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępownoiu – czyli spełnienie warunków z 

aart. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych zawartych w oświadczeniu zał. Nr 1. Prosimy o 

wykreślenie oświadczenia zał. Nr 2 i 3 ze SIWZ. 

Odpowiedź.  Załącznik Nr 2 oświadczenia jest uszczegółowieniem pkt 4 oświadczenia – załącznik Nr 

1. Załącznik Nr 3 są to wymogi art. 44 ustawy Pzp. Wypełnienie wymogów załącznika Nr 2 i 3 nie 

powinno stanowić istotnego problemu dla Oferentów przystępujących do przetargu. W związku z tym, 

Zamawiający nie widzi potrzeby wykreślenia załącznika Nr 2 i Nr 3.  
Pytanie 5. Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej uprawnień 

budowlanych Kierownika Budowy?. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. W sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – zamawiający może zadąć 

oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a nie samych 

uprawnień. 

Odpowiedź.  
Zamawiający zgadza się na sugestie Oferenta, iż „zamawiający może żądać oświadczenia, że osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a nie samych uprawnień. 

W związku z tym,  Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

pkt. VI ust. 1 lit. e.-  zamiast -  uprawnień budowlanych  Kierownika Budowy  oraz aktualnego  



zaświadczenie  o przynależności do   Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, Zamawiający 

żąda oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, załącznik nr 7 do siwz. 

Pytanie 6. Zgodnie z art. 151 ust.2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

z późn. zm. – 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone w ciągu 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady, a nie okresu gwarancji. Prosimy o zmianę projektu umowy § 7. 

Odpowiedź. Zamawiający skorygował  § 7 ust.3  w projekcie umowy. § 7 ust.3  otrzymuje brzmienie: 

... 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone  w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

Pytanie 7. Czy zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z art. 

144 ustawy Prawo zamówień publicznych (np. zmianę terminu realizacji umowy lub innych zmian). 

Jeżeli tak, prosimy o wymienienie listy możliwych zmian do wprowadzenia zmian. 

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania zmian w umowie. 

Pytanie 8. Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe (np. miesięczne)?. 

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego. 

Pytanie 9. Prosimy o załączenie na stronie internetowej Zamawiającego Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich wykonywanych robót. 

Odpowiedź. Ze względów technicznych Zamawiający nie mógł umieścić  Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót. SST została umieszczona na stronie Zamawiającego. 

Pytanie 10.Czy okres pielęgnacji trawników wynosi 1 rok? 

Odpowiedź. Okres pielęgnacji trawników wynosi 12 miesięcy. 

Pytanie 11. Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego wjazdu oraz podanie koloru kostki 

betonowej na wjazdach. 

Odpowiedź.  Przekrój konstrukcyjny wjazdu Zamawiający załącza do niniejszego wyjaśnienia. 

Zamawiający  załącza poprawiony przedmiar robót. 

Pytanie 12. Prosimy o wyjaśnienie ilości krawężnika betonowego15x30cm i obrzeża betonowego 20 x 

6cm z pozycji: 5 i 11 oraz 6 i 12 przedmiaru robót. Czy pozycje te nie dublują się?. 

Odpowiedź.  Zamawiający  załącza poprawiony przedmiar robót. 

Pytanie 13 Naszym zdaniem w poz.15 przedmiaru robót jest o wiele za mało geowłókniny. Prosimy o 

ustosunkowanie się do powyższego oraz podanie parametrów, które ma spełniać gewłóknina. 

Odpowiedź. Zamawiający  załącza poprawiony przedmiar robót. Dane odnośnie geowłókniny 

znajdują się SST. 

Pytanie 14. Przedmiar robót nie zawiera pod nawierzchnią z betonowych płyt Eko warstwy żwiru lub 

pospółki gr. 40 – 50cm. Prosimy o ustosunkowanie się. 

Odpowiedź. Zamawiający  załącza poprawiony przedmiar robót. 

Pytanie 15. Przedmiar robót nie zawiera warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm pod 

nawierzchnie jezdni. Prosimy o ustosunkowanie się. 

Odpowiedź. W przedmiarze robót nie zawarto warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm 

pod nawierzchnie jezdni, ponieważ wykonana jest już podbudowa. 

Pytanie 16. Zgodnie z opisem technicznych przedmiar robót nie zawiera regulacji wysokościowej 

istniejących studzienek, zaworów oraz wpustów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru . 

Odpowiedź. Zamawiający  załącza poprawiony przedmiar robót. 

 

 

 

         Z up. Wójta Gminy 

         mgr inż. Anna Krzyczkowska  

                      Sekretarz Gminy 

 

 


