
Skoroszyce, 2019.12.13 

ZP.271.13.2019.IBK 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości 
Makowice.   

1. Na podstawie art.38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia             

2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania 

dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego 

postępowania. 

    Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 10 grudnia 2019 r. :  

 Pytanie: 
 „Prosimy o weryfikację SIWZ i/lub projektu w zakresie lokalizacji i długości dróg     
 przewidzianych do przebudowy. Np. SIWZ nie ujmuje drogi na działce nr 400 w 
 południowej jej części (rysunek PZT nr 5)” 
 Odpowiedź: 
 Zamawiający informuje, że działka oznaczona numerem geodezyjnym 400 w 
 Makowicach, stanowiąca drogę wewnętrzną jest długości ok. 1,5 km. Przedmiotowe 
 postępowanie dotyczy przebudowy tej drogi na dwóch odcinkach o długościach          
 0,188 km i 0,125 km. Dokumentacja projektowa i przedmiary robót obejmują 
 wskazane do przebudowy obie ww. długości, natomiast specyfikacja istotnych 
 warunków zamówienia nie uwzględniła do przebudowy długość 0,125 km.  
 W związku z  powyższym zmieniona zostanie treść SIWZ. 
 

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:  

   Punkt  SIWZ -  3. Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 1, otrzymuje brzmienie: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Makowice (działka 265, 275/3,292, 313, 377, 400, 401/1, 403/1, 408 ) 
Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane są w miejscowości Makowice, planowane   do 
przebudowy wchodzą w skała układu obsługującego przyległe tereny zabudowy 
zagrodowej oraz budownictwa jednorodzinnego. Odwodnienie dróg odbywa się 
powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem do 
rowów przydrożnych. Projektowane do przebudowy drogi gminne zlokalizowane są ma 
działkach: 
 dz. nr 275/3- droga wewnętrzna, długość do przebudowy – 0,130 km 
 dz. nr 292 – droga publiczna nr 104451 O, długość do przebudowy 0,120 km 
 dz. nr 313 - droga publiczna nr 104451 O, długość do przebudowy 0,149 km 
 dz. nr 265- droga wewnętrzna, długość do przebudowy – 0,124 km 



 dz. nr 400 - droga wewnętrzna, długość do przebudowy – 0,188 km 
 dz. nr 408 – droga publiczna nr 104450 O, długość do przebudowy 0,149 km 
 dz. nr 403/1 - droga publiczna nr 104450 O, długość do przebudowy 0,040 km 
 dz. nr 401/1 – droga publiczna nr 104451 O, długość do przebudowy 0,081 km 
 dz. nr 377 - droga publiczna nr 104450 O, długość do przebudowy 0,109 km 
 dz. nr 400 – droga wewnętrzna, długość do przebudowy – 0,125 km 

Włączenie do dróg gminnych – przecięcie nawierzchni drogi gminnej polegającej na 
przebudowie i drogi gminnej istniejącej wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu R = 
5.00m 
 

3. Działając na podstawie art.38  ust. 4  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. Zamawiający - dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu 
składania ofert. Powyższe uzasadnione jest koniecznością udzielenia odpowiedzi na 
zapytania do treści SIWZ. 

 

W związku z powyższym : 

1)   termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00; 

2)   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 19 grudnia 2019 r. o godzinie 10:15.  

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania 

ofertą, termin dotyczący wadium oraz oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty. 

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego 

terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w/w 

terminu składania ofert przy ustaleniu terminu składania wadium w innych formach niż forma 

pieniężna. 

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP,  plik: 

„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf” 

Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich 

Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści składanych ofert. 

    

         Zatwierdzam    

                 Barbara Dybczak 
        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce  
   

 
Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
w dniu 13.12.2019 r.  
           


