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Marcinowice, dnia 23.04.2010 r. 
 
 

Odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie: 
 

Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. Nr 511 w Mysłakowie - etap I. 
 

 
1. Zgodnie z załącznikiem nr 3 Zamawiający wymaga wskazania podmiotu/ podwykonawcy/ 

realizującego daną część zamówienia. Natomiast zgodnie z Pzp art. 36 pkt 4 
„Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom”. Zgodnie z tym zapisem Zamawiający może 
żądać wskazania przez Wykonawcę jaką część zamówienia i jaką wartość zamierza on 
powierzyć podwykonawcy, ale nie może żądać podania jego nazwy. Proszę zatem o 
wykreślenie z załącznika nr 3 z tabeli  - kolumny „podmiot” – wskazującej nazwę 
podwykonawcy. 

Odpowiedź:  
Kolumna „podmiot” z tabeli w załączniku nr 3, wskazująca nazwę podwykonawcy, należy 
wykreślić. 

  
2. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego: projektu budowlanego i 

szczegółowych specyfikacji technicznych, jeżeli Zamawiający jest w ich posiadaniu. 
Odpowiedź: 

Nie posiadamy projektu budowlanego i szczegółowych specyfikacji (w związku z Ustawą 
z dnia 11.08.2001 r. – Dz.U. z 2001 r. nr 84, poz. 906 o szczegółowych zasadach 
odbudowy i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
żywiołu). 

 
3. Proszę o podanie jakie jest uziarnienie warstwy wiążącej i ścieralnej. 
Odpowiedź: 

Uziarnienie warstwy wiążącej 0/20mm, uziarnienie warstwy ścieralnej 0/12,8mm. 
 
4. Czy Zamawiający uzna, iż Wykonawca dochował umownego terminu zakończenia prac, 

jeżeli do czasu określonego w § 2 umowy zgłosi on Zamawiającemu gotowość do odbioru 
robót? 

Odpowiedź: 
Nie. Za zakończenie uznaje się podpisanie protokołu końcowego. 

 
5. Jako że Zamawiający już na etapie składania ofert, oczekuje od Wykonawcy wiążącej 

informacji co do wartości prac, jakie ten zamierza podzlecać, prosimy o informację jakie 
przesłanki będą stanowiły podstawę do zmiany § 9 ust. 2 umowy w zakresie 
wynagrodzenia należytego podwykonawcy? 

Odpowiedź: 
Nie przewiduje się; z wyjątkiem pkt 20 SIWZ. 

 
6. W kontekście zapisów pkt 1 Karty Gwarancyjnej, proszę o informacje jakie wady należy 

uznać za „szczególnie uciążliwe”. 
Odpowiedź: 

Za „szczególnie uciążliwe” rozumie się wady „znacznie” ograniczające sposób 
użytkowania. 
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7. Czy w związku z zapisem § 10 ust. 2 pkt c Wykonawca ma rozumieć, że za zwłokę w 

usunięciu wad w terminie dodatkowym Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,6 % 
wynagrodzenia netto? 

Odpowiedź: 
Za zwłokę w usunięciu wad w terminie dodatkowym Zamawiający naliczy karę w 
wysokości 4,5% wynagrodzenia netto. 

 
8. Nawiązując do § 10 ust. 3 proszę o sprecyzowanie jakimi obiektywnymi przesłankami 

będzie kierował się Zamawiający przy ocenie czy dana wada wpływa na „wartości 
estetyczne” przedmiotu umowy? 

Odpowiedź: 
Obiektywnej oceny „wartości estetycznych” dokona komisja odbioru. 

 
9. O jakich konkretnie zobowiązaniach Wykonawcy jest mowa w §10 ust. 4 projektu umowy 

i co Wykonawca ma rozumieć pod pojęciem obowiązku „naprawienia strat”? 
Odpowiedź: 

Pod pojęciem „naprawiania strat”  rozumieć należy zobowiązania wynikające z umowy, 
naprawienia strat określonych przez komisję odbioru oraz komisje przeglądowe w okresie 
gwarancyjnym. 
 
 
 
Opracował: 
Anna Urbańska 
Ryszard Porębski 


