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         Uczestnicy postępowania 
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Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe 

utrzymanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych w mieście Gryfino” 

 

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 20.12.2017r. oraz dokonuje poniższych modyfikacji: 

 

Pytanie nr 1:  

W §9 podpunkt e wzoru umowy zamawiający zapisał: 

„za niezapewnienie właściwej siły roboczej do realizacji prac, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 ust. 2".  

Wnioskujemy o usunięcie zapisu z umowy albo określenie właściwej siły roboczej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby prace wykonywała taka ilość personelu, która jest w stanie zapewnić 

osiągnięcie standardu dla danej drogi. Z uwagi, iż ewentualność wykonywania prac niezgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia, w tym wykonywania prac niezgodnie z przyjętym standardem 

utrzymania zapewnia §9 ppkt d, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ppkt e. Nowy wzór 

umowy w załączeniu. 

 

Pytanie nr 2: 
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. Należy przy tym pamiętać o dopuszczalnych czasach 

osiągnięcia standardu. 

 

Pytanie nr 3: 
W związku z faktem że zimowym utrzymaniem nie są objęte wszystkie chodniki oraz ciągi 

pieszo rowerowe znajdujące się w ciągach wymienionych dróg powiatowych. Prosimy o 

informacje w jaki sposób wykonawca zostanie poinformowany które tereny należą do zakresu 

jego utrzymania (załącznik do umowy w formie graficznej dokładnie opisującej początek i 

koniec terenów na danej ulicy). 

 



Odpowiedź: 
Wykonawca wybrany w postępowaniu otrzyma w dniu podpisania umowy załączniki graficzne 

(plany sytuacyjne) dokładnie opisujące zakres (odcinek) chodnika/ciągu pieszo-jezdnego/ścieżki 

rowerowej, który objęty jest utrzymaniem. 

 

Pytanie nr 4: 
W opisie przedmiotu zamówienia 3.1 zamawiający określił że każdorazowo pracownik 

zamawiającego będzie określał zakres wykonania usługi. Jest to sprzeczne z zapisem powyżej 

oraz zakresem przedstawionym w punkcie 2 tego opisu przedmiotu zamówienia. Czy wykonawca 

ma rozumieć, że przy podjęciu akcji zimowej zakres prac obejmuje wszystkie odcinki chodników 

wykazane w punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia, a w wyjątkowych sytuacjach jeżeli zajdzie 

potrzeba wyłączenia poszczególnych odcinków chodników, zostanie powiadomiony o tym fakcie 

pisemnie.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje prowadzenie akcji zarówno na całym zakresie przedmiotu zamówienia 

(podczas jednej akcji), jak również na wybranych odcinkach, na których wystąpi konieczność ze 

względu na lokalne warunki (np. miejscowe oblodzenie). Decyzję o zakresie prowadzenia akcji 

podejmować będą na bieżąco pracownicy Zamawiającego (dyżurni). 

 

Pytanie nr 5: 
W Opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określił standardy w jakich mają zostać 

utrzymane. chodniki. Informujemy, że przy technologii sypania mieszanką piasek - sól w 3:1 nie 

ma możliwości utrzymanie chodników w takim. Standardzie, przy temperaturze poniżej 3 stopni 

Celsjusza mieszanka piasku z solą nie jest w stanie rozpuścić zajeżdżonego czy zadeptanego 

śniegu. Może on tylko zostać posypany co za tym idzie uszorstniony. Utrzymanie standardu 

„Nawierzchnia (sucha lub mokra) wolna od śniegu i zjawisk powodujących śliskość, śnieg 

zajeżdżony- nie dopuszcza się" wymaga profilaktyki poprzez sypania solą 

każdorazowo kiedy temperatura zbliża się do 0 stopni Celsjusza, w 

przeciwnym wypadku spadający śnieg przykleja się do podłoże i nie ma 

możliwości usunąć go w całości poprzez pługowanie. Decydowanie o wyjazdach przez 

zamawiającego uniemożliwia wykonawcy stosowanie profilaktyki, co za tym idzie utrzymania w 

takim standardzie. Zwracamy się o zmianę standardów na niższe kategorie, Musi też zostać 

zamieszczony zapis , że dopuszcza się cienką warstwę śniegu nie utrudniającą ruchu. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 3.1 załącznika nr 7. W załączeniu nowy załącznik nr 7. 

 


