Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
Grudziądz dnia: 2020-03-03

ZP.271.1.6.2020

O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Profilowanie dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca stalowego
wibracyjnego na terenie Gminy Grudziądz
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1. Czy Zamawiający dopuszcza w sytuacji awarii walca stalowego podstawienie walca
drogowego gumowego?
2. W punkcie 3 umowy :
a) podpunkt 5: Do obowiązków wykonawcy należy: zapewnienie materiałów niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy. Co oznacza ten zapis? Czy chodzi o materiał - kruszywo?
b) podpunkt 6. W związku w realizacją przedmiotu umowy Zamawiający ponosi
odpowiedzialność za skutki spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem podczas
prowadzenia robót urządzeń podziemnych (włazy, zasuwy wodociągowe, gazowe, hydranty,
studnie telefoniczne, itp.) wraz z zobowiązaniem do ich naprawy; Z wiedzy naszej firmy
wynika, iż wyżej wymienione uzbrojenie podziemne - skrzynki , zasuwy są po przysypywane
kruszywem. W związku z czym: czy Zamawiający wskaże w terenie każdorazowo przed
wyjazdem na drogę w/w. włazy, zasuwy i itp.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
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Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza realizacji zadania przy użyciu walca drogowego
gumowego.
Ad. 2
a) Zamawiający dokonał stosownej korekty zapisów wzoru umowy.
b) W przypadku wystąpienia urządzeń podziemnych znajdujących się w pasie drogi
przeznaczonej do równania/profilowania Zamawiający oddeleguje pracownika do
wskazania tychże miejsc.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), stanowisko
Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
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