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         Uczestnicy postępowania 

                                                                   wszyscy                                                                                                                                                             

 

 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP 

pod nr 619950-N- 2017 pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 

2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na 

pytania, które wpłynęły w dniu 29.11.2017r. oraz dokonuje poniższych modyfikacji: 

 

Pytanie nr 1. W punkcie 3, podpunkcie 3.1 zamawiający wymaga aby rozpoczęcie akcji  

nastąpiło bez zbędnej zwłoki. Prosimy o sprecyzowanie w jakim czasie po zgłoszeniu konieczne 

jest podjęcie akcji odśnieżania lub likwidacji śliskości. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 3.1 Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca wykonywać będzie usługi                       

wg zgłoszeń i poleceń telefonicznych Zamawiającego, w których będzie określony zakres i termin 

rozpoczęcia wykonania usług. Zamawiający oczekuje mobilizacji siły roboczej nie później jednak 

niż 1 godzinę od zgłoszenia/polecenia. 

Pytanie nr 2. Zamawiający wymaga przez cały okres umowy zapewnienie gotowości ludzi i 

sprzętu do podjęcia akcji zimowego utrzymania chodników oraz ścieżek rowerowych.                

W zawiązku z powyższym wnioskujemy o dodanie pozycji w formularzu ofertowym (załącznik 

1a) „Ryczałt miesięczny za gotowość”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie pozycji „Gotowość”, którą ustala się następująco: 

- dla I części zamówienia – 2% wartości brutto umowy miesięcznie, płatna przez cztery miesiące 

(grudzień – marzec), 

- dla II części zamówienia – 0,5% wartości brutto umowy miesięcznie, płatna przez cztery 

miesiące (grudzień – marzec). 

Nowe wzory formularzy ofertowych oraz umów (załączniki 1a, 1b oraz 6a i 6b) w załączeniu. 

 

Pytanie nr 3. Wnioskujemy o dodanie zapisu w umowie następującej treści: 

W sytuacji wyłączenia odśnieżania lub usuwania śliskości części chodników, ścieżek 

rowerowych lub ciągów pieszo–jezdnych wnioskujemy o obowiązku potwierdzenia tego faktu w 

sposób pisemny drogą elektroniczną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszego zapisu w umowach, w §1 ust.4. Nowe 

wzory umów (załączniki 6a i 6b) w załączeniu. 



 

Pytanie nr 4. Jaką ilość zużycia posypki (piasek z solą i solanki) Zamawiający przewiduje na 

kilometr trasy? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca winien realizować usługi przy użyciu takiej ilości materiału, aby uzyskać 

odpowiednią skuteczność działania. Należy przy tym pamiętać o wymaganiach opisanych w 

Opisie przedmiotu zamówienia (załączniki 8a i 8b) dotyczących zarówno stosowanych 

materiałów, jak również proporcji mieszanki/stężenia roztworu. 
   


