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Odpowiedzi na pytania  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Numer sprawy: IZP.271.19.2019 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Remont dróg gminnych w ramach 

usuwania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach: Roztoka-Brzeziny, Rożnów, Bujne i 

Bartkowa-Posadowa” – numer postępowania IZP.271.19.2019  

 

Działając na podstawie 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.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela  

odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Pytanie 1:   

Z uwagi na termin otwarcia ofert w okresie świątecznym zwracamy się z prośba o przedłużenie terminu 

składania ofert. Swoją prośbę motywujemy tym, że wiele firm nie pracuje 6.08.2019 roku.  

Odpowiedź 1:  

Zamawiający podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.08.2019r.   

 

Pytanie 2:   

Dotyczy zał. nr 7 – wzór umowy § 13 Kary umowne punkt 2, ustęp 2.4. Wnosimy o zmianę wysokości 

kary na 10% wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza 

zasady miarkowania kar umownych.  

Odpowiedź 2:  

Zamawiający zmienia treść projektu umowy w zakresie wysokości kary umownej za odstąpienie od 

umowy z winy wykonawcy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. W związku z powyższym § 13 ust. 2 

pkt 2.4 projektu umowy (zał. nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 

„2.4.  odstąpienie  od  umowy przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  – 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy”, 
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Pytanie 3:   

Zwracamy się z prośbą o określenie kategorii ruchu na remontowanych odcinkach dróg.  

Odpowiedź 3:  

Drogi gminnej objęte remontem posiadają kategorię ruchu KR2.  

 

Pytanie 4:   

Zwracamy się z prośbą o określenie rodzaju mieszanki asfaltu dla warstwy wyrównawczej oraz warstwy 

ścieralnej, a w szczególności rodzaju asfaltu do produkcji mieszanki.  

Odpowiedź 3:  

Do wyceny należy przyjąć mieszanki z betonu asfaltowego (asfalt drogowy) : 

• Dla warstwy wiążącej – AC16W 

• Dla warstwy ścieralnej – AC11S 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
……………………………………………………… 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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