
Gryfino, dnia 20 maja 2020r. 

ZD.272.9.2020.MW 

        Uczestnicy postępowania 
        wszyscy 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. 
poz. 1843) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 
18.05.2020r. i 19.05.2020r. i wprowadza modyfikacje w związku z postępowaniem pn.: „Utrzymanie ulic 
powiatowych na terenie miasta Gryfino. ”: 

Zamawiający odpowiada na pytania: 

PYTANIE 1   

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia — I Zimowe Utrzymanie , pkt 3 Wykonanie usług 
zimowego utrzymania. 
W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi występującymi zimą oraz wysokimi standardami utrzymania 
dróg zwracamy się z zapytaniem czy istnieje maksymalna odległość lokalizacji bazy materiałowo sprzętowej 
przeznaczonej do zimowego utrzymania od dróg objętych zakresem zimowego utrzymania 
 
ODPOWIEDŹ 1 
W zakresie usług zimowego utrzymania dróg Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 3.1) m.in. 
dopuszczalny czas osiągnięcia standardu, który Wykonawca musi zapewnić w trakcie realizacji umowy. Z tytułu 
wykonywania prac niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym wykonywanie prac niezgodnie z przyjętym 
standardem utrzymania, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto. 
W praktyce oznacza to, że posiadanie bazy materiałowo-sprzętowej w znacznej odległości od miejsca realizacji 
usług powodować będzie trudności w osiągnięciu standardu i znaczne problemy we właściwym wykonywaniu prac.  
 
Uwzględniając powyższe Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w okresie zimowym (październik – marzec), 
posiadał bazę materiałowo-sprzętową w odległości do 5km od Gryfina.  
Zamawiający zmienia zapis pkt 3 w części V SIWZ oraz załącznik nr 6 do SIWZ. 

PYTANIE 2  
W SIWZ rozdział V pkt3 podpunkt a zamawiający wskazuje że : 
a)  Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, 
usług analogicznych do przedmiotu zamówienia tj. usługi utrzymania na drogach publicznych (tj. zimowe 
utrzymanie dróg lub usługi porządkowe na drogach), co najmniej jedna usługa o wartości nie mniej niż 50.000 zł 
brutto, (zał. nr 5); 

Proszę o doprecyzowanie czy w celu spełnienia warunku wykonawca nie musi okazywać się doświadczeniem w 
zakresie zimowego utrzymania dróg , wystarczy że wykaże się wykonaniem we wskazanym okresie jednej usługi 
polegającej na wykonaniu usług porządkowych na drogach o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto. 
 
ODPOWIEDŹ 2 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, usług analogicznych do przedmiotu zamówienia tj. usługi utrzymania na drogach publicznych (w tym 
odrębnie: zimowe utrzymanie dróg i usługi porządkowe na drogach, każda o wartości nie mniejszej niż 
50.000 zł brutto (zał. nr 5).  
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis pkt 3 w części V SIWZ. 
 
PYTANIE 3 
W SIWZ rozdział V pkt 1 podpunkt a Zdolność techniczna i zawodowa . 



Proszę o wyjaśnienie czy wykonawca musi posiadać umowę na przekazywanie odpadów z Zakładem składowania 
odpadów- instalacją Komunalną? 

ODPOWIEDŹ 3 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy posiadania umowy na przekazywanie odpadów z Zakładem składowania 
odpadów - instalacją Komunalną. Zgodnie z §2 ust.6 projektu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, do 
każdej faktury dołączy potwierdzenie przekazania/przyjęcia odpadów przez wyspecjalizowane do tego składowisko. 

 
PYTANIE 4 
W SIWZ rozdział V pkt3 podpunkt b zamawiający wskazuje potencjał techniczny jakim musi dysponować 
wykonawca w celu wykonani usługi? Proszę o wyjaśnienie czy wykonawca musi wykazać że dysponuje wytwornicą 
solanki potrzebną do wykonania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg? 

ODPOWIEDŹ 4 
Wykonawca winien realizować usługi zimowego utrzymania zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia. W przypadku utrzymania jezdni ulic należy stosować solankę o stężeniu 25÷30%. W celu 
przygotowania solanki Wykonawca winien dysponować sprzętem, który zapewni przygotowanie mieszanki o 
powyższych właściwościach.  
 
PYTANIE 5 
Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wnoszę o wykreślenie ze Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia postępowania „Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino " – znak sprawy Znak sprawy: 
ZD.272.9.2020.MW zapisu Rozdziału V pkt 1. 
 
"Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: 
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada aktualny wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, zgodnie z art. 9b i art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)" 
 
ODPOWIEDŹ 5 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający zmienia zapisy umowy i dodaje ust.11 w §1 w brzmieniu: „W zakresie niniejszej umowy 
posiadaczem odpadów jest Zamawiający, a odbiorcą odpadów jest Wykonawca”. 
W załączeniu poprawiony wzór umowy. 
 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i poszczególnych załączników: 

1.Zmieniono formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez dodanie pkt 18 w brzmieniu: 

18. Oświadczamy, że: 
- ww. zamówienie wykonamy samodzielnie* albo 
- zamierzamy powierzyć podwykonawcom część zamówienia, tj. ..............................................*        
 ( * - niepotrzebne skreślić) 

 

2. Zmieniono zapisy umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ,  poprzez dodanie zapisów dotyczących 
podwykonawcy oraz płatności w przypadku korzystania z podwykonawcy. W załączeniu poprawiony projekt umowy – 
załącznik nr 7. 

2.  Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób: 
       Część XI SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” w pkt 1 i 4 otrzymuje brzmienie: 



1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 27 maja 2020 r. do godz. 10:30 w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, Kancelaria pok.11. 

 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia  27 maja 2020 r. o godz. 10:45 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. 
Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pokój - sala posiedzeń I piętro. 

 
Zmienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji. 
 


