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„Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy
Zgorzelec w latach 2019-2021”
WYJAŚNIENIE NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną
dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1
W nawiązaniu do zapytania nr 1, nie wnosiliśmy o zmiany w zakresie rękojmi za wady
fizyczne, tylko o zmniejszenie maksymalnego okresu gwarancji do 12 miesięcy od
bezusterkowego końcowego odbioru robót.
Powołując się na treść tego pytania:
„W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające
na wykonaniu remontów cząstkowych dróg, termin gwarancji powinien być krótszy
i oscylować w granicach 12 miesięcy. Roboty budowlane objęte przedmiotowym
postępowaniem polegające np. na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni
bitumicznej jezdni mają charakter interwencyjny, w związku z tym gwarancja na
przedmiotowe prace musi być automatycznie mniejsza niż na roboty budowlane
o charakterze inwestycyjnym, którego wynikiem jest powstanie nowego obiektu
budowlanego. Ponadto gwarancja producenta na materiały budowlane jakie Zamawiający
użyć do wykonania przedmiotu zamówienia – np. kostki betonowej, elementów galanterii
betonowej upływa wcześniej niż gwarancja jakiej Zamawiający żąda od Wykonawcy
w przedmiotowym zamówieniu. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot
zamówienia na max. 36 miesięcy jest możliwa jedynie w sytuacji przebudowy lub budowy
nowej infrastruktury drogowej mającej charakter inwestycyjny, w przeciwnym razie
oznacza to, że w okresie gwarancji Wykonawca będzie cyklicznie wykonywał ten sam
zakres prac.”
Ponownie wnosimy o zmniejszenie maksymalnego okresu gwarancji do 12 miesięcy.
Nadmienię, iż w zamówieniach na to samo zadanie w roku 2017 i 2018 gwarancję
zmniejszono na prośbę wykonawców.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający po rozpatrzeniu prośby Wykonawcy postanowił zmienić maksymalny okres
gwarancji. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosić
będzie 12 miesięcy od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót. Maksymalny okres
gwarancji – 24 miesiące od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót.
Zamawiający w dniu dzisiejszym dokonał zmiany treści SIWZ orz opublikował ją na
stronie BIP Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu.
Informuję, że powyższa odpowiedź stanowi integralną cześć SIWZ przedmiotowego
postępowania.
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