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Żabia Wola, 14 marca  2014 r. 

Zamawiający:  

Gmina Milanówek 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek   
 

                                                                                Otrzymują:  

 

Wykonawcy, którzy  

zapoznali się z SIWZ  

TOM.271.1.7.1.2014.TOM 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

na wykonanie zadania pod nazwą: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na 

terenie Miasta Milanówka 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że 

do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców o następującej treści:  

 

Pytanie nr 1  

,,Niejasny jest dla mnie powyższy wymóg: Dla spełnienia warunku udziału w niniejszym 

postępowaniu przetargowym wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie 

wykonania minimum jednej roboty budowlanej w zakresie naprawy dróg o długości min. 20 km o 

nawierzchni gruntowej w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania. Przeważnie 

wykonawcy dysponują referencjami, określającymi zakres i wartość robót na drogach gruntowych, 

a nie długość wykonanych napraw. Może dotyczy to wyłącznie prac wykonanych równiarką?’’ 

Odpowiedź: 

Wymóg Zamawiającego należy interpretować literalnie tj. Zamawiający za spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia uważał będzie udokumentowanie doświadczenia 

w postaci wykonania minimum jednej roboty budowlanej w zakresie naprawy dróg o długości 

minimum 20 km na poświadczenie czego dołączy dokumenty, o których mowa w części VI pkt. 2 ppkt 

3 lit a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z których treści wprost wynikać będzie 

spełnienie określonych przez Zamawiającego warunków. 

Pytanie nr 2 

W części określającej warunki gwarancji na zamawiane roboty wpisany jest okres 12 miesięcy. Nie 

ma wątpliwości, że takiej gwarancji można udzielić na wszystkie rodzaje robót, oprócz równania 

równiarką dróg gruntowych. Nawet gdy nawierzchnia zostanie zagęszczona, w okresie intensywnych 

opadów atmosferycznych, albo tzw. przejścia przez 0 stopni Celsjusza w dół i w górę, nie da się 

udzielić gwarancji na dłużej, niż 3 miesiące. 
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Odpowiedź 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie w części III pkt 3 ppkt 10 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunków gwarancji w sposób jednoznaczny. Nie 

przewidując jednocześnie odstępstw od ustalonego okresu gwarancji dla poszczególnych rodzajów 

robót. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ryzyko wystąpienia okoliczności uprawniających 

Zamawiającego do skorzystania z przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji. 

Z up. Burmistrza Miasta 

mgr inż. Michał Stępień 

   Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Opracowała: 

Joanna Sierpińska  
 

Zatwierdził: 

mgr. inż. Andrzej Kaleta 
Kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta 


