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Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dotyczy: postępowania na: „Przebudowę drogi gminnej  

w miejscowości Małęczyn ul. Ziembickiego” 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r.      

Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd  przekazuje treść zapytań dotyczących 

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

 W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie: 

Pytanie nr 1 – dotyczy dokumentacji SST 

Prosimy o zamieszczenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej na stronie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Przychylając się do prośby oferenta Zamawiający zamieścił Szczegółową 

Specyfikację Techniczną na swojej stronie internetowej. 

Pytanie nr 2 – dotyczy Projektu 

W pkt. 3.2 SIWZ oraz w par. 1 pkt. 2 Umowy jest wymieniony „projekt budowlano-

wykonawczy” bądź „projekt techniczny”. Prosimy o zamieszczenie w/w dokumentacji na 

stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający posiada projekt techniczny wyłącznie w wersji papierowej. W związku  

z powyższym informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym 

projektem w siedzibie Zamawiającego p. 119 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00. 

Pytanie nr 3 – dotyczy ilości warstw betonu asfaltowego 

 Z kosztorysu wynika, że brakuje co najmniej warstwy ścieralnej, aby konstrukcja 

nawierzchni była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej       

z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 99.43.430). 

Odpowiedź: 

 Przedmiotem postępowania jest przebudowa drogi obejmująca wykonanie jednej 

warstwy asfaltowej – warstwy wiążącej. Nie jest ona jednak warstwą docelową. Projekt 



techniczny przewiduje ułożenie warstwy ścieralnej, której wykonanie będzie przedmiotem 

odrębnego postępowania. 

Pytanie nr 4 – dotyczy gwarancji 

 W związku z niepełną konstrukcją nawierzchni prosimy o skorygowanie okresu 

gwarancji dla przedmiotu zamówienia z 36 na 12 miesięcy. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wprowadza korekty do przewidzianego w SIWZ okresu gwarancji. 

Pytanie nr 5 – dotyczy zablokowania drogi 

Prosimy o informację czy Zamawiający zezwoli na zablokowanie całości drogi na czas 

przebudowy. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie zezwoli na zablokowanie całości drogi na czas przebudowy. Prace 

należy prowadzić w sposób umożliwiający właścicielom przyległych posesji bezpieczny 

dojazd do swoich nieruchomości. 

Pytanie nr 6 – dotyczy nawierzchni asfaltowych 

 Prosimy o podanie rodzaju asfaltu, kategorii ruchu oraz według jakiej normy należy 

skalkulować nawierzchnie bitumiczne. 

Odpowiedź: 

Wszelkie wymagania dotyczące między innymi: rodzaju asfaltu, kategorii ruchu oraz 

odpowiednich norm zawarte zostały w załączonej SST. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali 

SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 

29.06.2011r. 

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

 

 


