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Strona internetowa prowadzonego postępowania 
 
 
Dotyczy: II zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania dot. wykonanie kontroli 
okresowej (rocznej) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego – obiektów budowlanych 
obiektów mostowych wraz z dokumentacją fotograficzną 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA 

 
Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty 
cenowej. 
 
Pytanie nr 1 
Zamówienie dotyczy wykonania przeglądów rocznych/podstawowych. Czy Zamawiający 
oczekuje wykonania ich w formie przeglądów szczegółowych, zgodnie z zapisem odnoszącym się 
do stosowania instrukcji GDDKiA dot. wykonywania przeglądów szczegółowych? Jeśli tak to czy 
wobec tego, zgodnie z treścią instrukcji, Inspektor dokonujący kontroli winien legitymować się 
ukończonym szkoleniem w zakresie wykonywania przeglądów szczegółowych? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
 Informuję, że zamówienie dotyczy wykonania kontroli okresowej (rocznej) zgodnie z art. 62 ust. 
1 pkt 1 Prawa budowlanego – obiektów budowlanych –obiektów mostowych. 

 
Pytanie nr 2 
Warunek wiedzy i doświadczenia mówi: 
"Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum 30 kontroli 
okresowych dróg (1 obiekt mostowy=1 kontrola)." 
Proszę o doprecyzowanie, czy chodzi o doświadczenie w zakresie kontroli obiektów mostowych.  
Zwracam się także z prośbą o zmniejszenie wymagań w zakresie doświadczenia do poziomu 
zbliżonego ilością do zakresu przedmiotu zamówienia.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Wyjaśniam, że zamówienie dotyczy obiektów mostowych.  
Jednocześnie zmienia się ppkt 2 pkt V zaproszenia z dnia 08.11.2021 r. dot. posiadania wiedzy  
i doświadczenia w następujący sposób: 
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe 
realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat 
wykonał minimum 14 kontroli okresowych obiektów mostowych (1 obiekt mostowy=1 kontrola). 
 
Pytanie nr 3 
W celu rzetelnego przygotowania oferty proszę o udostępnienie wykazu obiektów z określeniem 
ich długości oraz rodzaju przekraczanej przeszkody a także rodzaju konstrukcji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Poniżej zestawienie dotyczące wykazu obiektów mostowych z określeniem długości oraz rodzaju 
przekraczanej przeszkody, a także rodzaju konstrukcji. 
 



1) obiekt mostowy w miejscowości Brzeziny przy posesji nr 55, 
długość: 10,0 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: stalowe P-1 

2) obiekt mostowy w miejscowości Brzeziny przy posesji nr 87a,   
długość: 5,4 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: betonowa 

3) obiekt mostowy w miejscowości Brzeziny przy posesji nr 56A, 
długość: 5,8 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: słupki żelbetowe, przeciągi z rur stalowych, nawierzchnia jezdi 
betonowa 

4)  obiekt mostowy w miejscowości Brzeziny przy posesji nr 67, 
długość: 6,8 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: stal/beton 

4) obiekt mostowy w miejscowości Brzeziny pomiędzy drogami o nr ewid. 336 i 347, 
długość: 8,4 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: stalowa 

5) obiekt mostowy w miejscowości Giełczyce zlokalizowany pomiędzy drogami ewid. nr 131                 
i nr 81, 
długość: 9,0 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: stalowe  

6) obiekt mostowy w miejscowości Mroczkowa przy działce drogowej nr 125 na wysokości 
przejścia nad rzeką Młynówką Skoroszycką nr 143, 
długość: 3,5 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: kamienne murowane 

7) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce ul. Powstańców Śląskich pomiędzy drogami 
ewid. nr 233/5 i nr 239/2, przy posesji nr 6, 
długość: 9,0 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: beton zbrojony 

8) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce ul. Parkowa pomiędzy drogami ewid. nr 6/4                 
i nr 4/5, przy posesji nr 2, 
długość: 9,0 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: beton zbrojony 

9) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce ul. Powstańców Śląskich pomiędzy drogami 
ewid. nr 651/2 i nr 190/1 przy posesji nr 31, 
długość: 9,0 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: beton zbrojony 

10) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce ul. Górnej pomiędzy drogami ewid. nr 644 i 
nr 645/1, przy posesji nr 9, 
długość: 9,0 
przekraczalna przeszkoda: ciek lub zbiornik wodny 
rodzaj konstrukcji: beton zbrojony 

11) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce pomiędzy drogami o nr ewid. nr 701/2                        
i nr 701/1, 
długość: 2,7 



przekraczalna przeszkoda: ciek  
rodzaj konstrukcji: stal/beton 

12) obiekt mostowy w miejscowości Chróścina pomiędzy drogami ewid. nr 809 i nr  753, 
długość: 7,0 
przekraczalna przeszkoda: ciek  
rodzaj konstrukcji: stal 

14) obiekt mostowy w miejscowości Makowice pomiędzy drogami ewid. nr 684 i nr 376. 
długość: 8,0 
przekraczalna przeszkoda: ciek/trzeciak 
rodzaj konstrukcji: beton zbrojony 

 
 
Przedmiotowe wyjaśnienia treści zaproszenia, stanowią integralną jego część, są wiążące 
dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.  
 
 
 
 

   Barbara Dybczak 
/-/ Wójt Gminy Skoroszyce 
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Zamawiający 
 


