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 Skoroszyce dnia, 10.11.2020r. 

ZP.271.4.2020.IBK 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego                           

na wykonanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej                           

w Makowicach – Etap I”. 

 

1. Na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (Dz. U. z 2019 poz. 1843): 

   

1) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania: 

Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 06 listopada 2020 r.: 

      Pytanie: 

„Proszę o doprecyzowanie na zadaniu pn.: "Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w              

Makowicach – etap I" zakresu robót określonych w specyfikacji w stosunku do dołączonego 

przedmiaru robót (przykładowo czy kanalizacja powinna kończyć się na granicy  działki czy 

na studni.)” 

 Odpowiedź: 

Załączony przez Zamawiającego przedmiar jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu 

zamówienia i nie jest podstawą do sporządzenia wyceny, a ma jedynie charakter 

informacyjny, służący wycenie zadania do realizacji. W celu prawidłowego sporządzenia 

kosztorysu ofertowego zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. Szczegółowy zakres 

robót jest ujęty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych.  

Zgodnie z punktem 3.1 SIWZ  dotyczącym  opisu przedmiotu zamówienia jakim jest wyko-

nanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Makowice gmina Skoroszyce 

zlokalizowanej na działce drogowej nr 400 obręb Makowice w odniesieniu do punktu I -  

BRANŻA DROGOWA: doprecyzowując zakres zadania informuję, iż zakres wykonania 

drogi – nawierzchni, obejmuje odcinek  od granicy działek  401/1 z 401/8 (PO: 0+000.00) do 
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granicy działki 401/7 z 399/2 (tj. odcinek 100 mb), natomiast w zakresie branży  zarurowania 

rowu należy wykonać zgodnie z projektem tzn. od działki 401/8 do działki nr 396/7, czyli 

pełen zakres; 

Pytanie: 

„1.Czy podany termin wykonania przedmiotowego zadania może zostać zmieniony?  

Nasze wątpliwości odnośnie możliwości wykonania zadnia we wskazanym terminie związane 

są z przeprowadzoną analizą sposobu jego realizacji, i tak: 

a)materiały do kanalizacji deszczowej są dostępne w okresie min. 2 tygodni od daty ich za-

mówienia  

b)realizacja robót branży kanalizacji deszczowej to 2 tygodnie  

c)roboty branży telekomunikacyjnej mogą być realizowane równolegle z robotami branży 

kanalizacyjnej  

d)realizacja robót branży drogowej to 2 tygodnie 

Łączny czas na realizację całości przedmiotowej inwestycji to 1,5 miesiąca.  

Podpisanie umowy przewidujemy na początku miesiąca grudnia. A więc zakończenie robót, 

przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,  jest możliwe na koniec stycznia 2021r., bio-

rąc pod uwagę okres świąteczny oraz fakt że większość przedsiębiorstw kończy pracę  w roku 

bieżącym 18 grudnia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na dzień 28.12.2020 r. 

 

2) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

a) Punkt  SIWZ -  3. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w 
miejscowości Makowice gmina Skoroszyce. Projektowana droga zlokalizowana jest na działce 
drogowej nr 400 obręb Makowice w zakres którego wchodzi : 

I. BRANŻA DROGOWA : Przebudowa drogi na odcinku od działki 401/1 (powiązanie ze 
stanem istniejącym) do końca działki nr 401/7 – odcinek 100 mb. W zakresie odwodnienia 
drogi należy wykonać pełen zakres, czyli zarurowanie rowu na odcinku od działki nr 401/1 do 
działki 396/7  
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II. BRANŻA TELETECHNICZNA : Pełny zakres zgodnie z projektem od działki 401/1 do końca 
działki nr 401/7. 

III. OZNAKOWANIE PIONOWE : Docelowa organizacja ruchu na odcinku od działki 401/1 do 
działki nr 399/2.” 

b) Punkt SIWZ – 7. Termin wykonania zamówienia, otrzymuje brzmienie:  

          „7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

        do 28.12.2020 r.” 

2. Zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku 

dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych zamawiający przedłuża termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny 

do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

3. W związku z tym w SIWZ w pkt. 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT,   

 a) Pkt 15.1. otrzymuje brzmienie: 

 „1. Miejsce i termin składania ofert: 

 Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17; sekretariat – pok. nr 16 (I piętro)  

     – do dnia 18 listopada 2020 r. do godziny 10:00.” 

 b) Pkt 15.1. ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1. „Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Nazwa i adres 
Wykonawcy                                                                                                    Zamawiającego 
                                                                                                                         Gmina Skoroszyce 
                                                                                                                         ul. Powstańców Śl. 17 
                                                                                                                         48-320 Skoroszyce  
Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach – Etap I 
 
Nie otwierać przed dniem: 18.11.2020 r. do 10:15 

 

 c) Pkt 15.2. otrzymuje brzmienie: 
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„2.Miejsce oraz termin otwarcia ofert  

          – Urząd Gminy w Skoroszycach, pokój nr 11 (I piętro)  
     w dniu 18.11.2020 r. o godzinie 10:15”  
 
Pozostałe podpunkty pkt.15.2 SIWZ pozostają bez zmian 

Uwaga: 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  
Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzo-
nych do SIWZ niniejszym dokumentem. 

Termin złożenia oferty wraz z wadium zostaje przesunięty na dzień 18.11.2020 r. godz. 10:00. 

Numer zmienionego ogłoszenia: nr 540225355-N-2020 z dnia 12.11.2020 r. 

 

Zatwierdzam                                                                                                             

                 Barbara Dybczak 

       /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 

 

Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 12.11.2020 r.  

 


