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Uczestnicy postępowania 
 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 385020T  

w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390 - opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej”. 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. 

zamówienia wyjaśniam: 

Pytania I: 

„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. 

„Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy 

odcinka drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 

1+390 o długości ogółem ~0,710 km oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia.” 

Rozbudowa czy przebudowa?” 

Odpowiedzi I: 

Ad.1  

Założeniem przedmiotu zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi w ramach i zakresie istniejących 

działek – opis użytku „dr” (obowiązują zapisy SIWZ). 

Pytania II: 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz ustosunkowanie się do pytań jakie się 

nasunęły podczas analizy tematu. 

1. Czy wszystkie działki na których zlokalizowana jest droga objęta przebudową są własnością Gminy  

i są to działki drogowe? Czy przewidują Państwo rozbudowę drogi wraz z koniecznością wyjścia poza 

pas drogowy, a co za tym idzie, uzyskiwania decyzji ZRID dla całej inwestycji? 

2. Co jest przedmiotem opracowania – poszerzenie jezdni, budowa chodnika, budowa oświetlenia, 

budowa kanalizacji deszczowej? 

3. Gdzie mają zostać odprowadzone wody opadowe z nawierzchni jezdni, chodników (rów drogowy, 

kanalizacja)? Czy Zamawiający przewiduje również konieczność uzyskania decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego z uwagi na odprowadzenie wód do rowu, przebudowę lub budowę przepustów?” 

Odpowiedzi II: 

Ad.1  

Przebudowę drogi należy zaprojektować w istniejącym pasie drogowym, nie przewiduje się wykonania 

drogi na działkach o przeznaczeniu innym niż „dr”, z wyjątkiem przypadków wymuszonych 

dostosowaniem drogi do obowiązujących przepisów (obowiązują zapisy SIWZ). 

Ad.2  

Przedmiot opracowania został określony w SIWZ (obowiązują zapisy SIWZ). 

Ad.3 

Odwodnienie drogi na dotychczasowych zasadach powierzchniowo (obowiązują zapisy SIWZ). 

 

 Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez poprawienie brzmienia pkt. 15 ppkt. 1. SIWZ - Wymagania dotyczące wadium,  

w następującym zakresie: 

jest: 

„1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 900,00 zł (słownie złotych: dziewięćset 

00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym 

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 

taki przelew przed upływem terminu składania ofert”. 

powinno być: 

„1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 

00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym 

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 

taki przelew przed upływem terminu składania ofert”. 



 

Powyższe wynika z oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej błędnego podania wysokości 

wadium w pkt. 15 ppkt. 1 SIWZ.  

W ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja IV pkt 1.2) jak również w formularzu oferty (stanowiącym załącznik 

nr 1 SIWZ) wskazano poprawnie wysokość wadium w kwocie 600,00 zł. 

 

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzona zmiana stają się integralną 

częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert. 
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