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Zamawiający: 
Gmina Milejów 
ul. Partyzancka 13a 
21-020 Milejów 
Reprezentowana przez 
Wójta Gminy Milejów 
                                                                                                     - wg rozdzielnika – 

(art. 38 ustawy Pzp) 
Znak Sprawy: IPR.271.2.2016      Milejów, dnia 2016-03-11 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp    
Przebudowa drogi gminnej Nr 105370L w msc. Łysołaje-Kolonia gm. Milejów Etap I 
 

Szanowni Państwo 
 Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytania dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść zapytań na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164), dalej ustawa lub Pzp. 
 
1. Czy w świetle zapisów SIWZ i projektu umowy Wykonawca ma przyjąć, że udziela rękojmi za 
wady na okres zgodny z obowiązującymi przepisami czy też inny? 
Odp. 
Okres rękojmi został ustalony przez Zamawiającego  w § 15 Załącznik Nr 10 do SIWZ   
Istotne postanowienia umowy -   
„ …2. Strony określają termin na wykonywanie przez Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi    
            przez okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego do upływu 1 roku po     
            zakończeniu okresu gwarancji. 
       3. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie     
       trwania gwarancji. …” 
 

 
2. Prosimy o informację jaki zakres robót obejmuje przedmiotowe zamówienie tj. czy do oferty 
należy przyjąć cały zakres przewidziany dokumentacją techniczną i kosztorysem ofertowym (od km 
0+002,57 do km 1+765,00) czy też odcinek długości 926,64mb tak jak określono w SIWZ? 
W przypadku obowiązującego zakresu robót długości 926,64 mb prosimy o zamieszczenie 
skorygowanego kosztorysu i określenie jego położenia (kilometracji). 
Odp. 

Do oferty należy przyjąć odcinek długości 926,64mb – od km 0+002,57 do km 0+929,21. 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty Zamawiający określił w Rozdziale 13 SIWZ –  
„…2. …Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie 
można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także 
załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów  z tym związanych.  
Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia 
opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą 
wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić 
Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi 
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z 
powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. …”  
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Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie  treści SIWZ, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na uwzględnienie 
udzielonych wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ w trakcie przygotowania ofert.  

 
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

W SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu: 
• Zapis „Przebudowa drogi gminnej Nr 105370L w msc. Łysołaje-Kolonia gm. Milejów  

Etap I - na odcinku 926,64 mb” zastępuje się zapisem „Przebudowa drogi gminnej Nr 
105370L w msc. Łysołaje-Kolonia gm. Milejów Etap I - na odcinku 926,64 mb 
od km 0+002,57 do km 0+929,21”  

• datę „16.03.2016 r.” zastępuje się datą „18.03.2014 r.”. 
 

Zmiany ta wiążą wszystkie zapisy, a także wszystkie inne daty i terminy zawarte w SIWZ oraz 
ogłoszeniu o zamówieniu.    

 
Stosownie do art. 38 ust. 4a  ustawy Pzp zmiana treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

 
Stosownie do art. 38 ust. 4  ustawy Pzp dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający  

zamieszcza na stronie internetowej. 
 
 

Wz. Wójta 
/-/ Sławomir Czubacki 

Zastępca Wójta 


