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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z
materiałem w sezonie 2016-2017”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z
wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: RZP.271-26/16 w
sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z materiałem w
sezonie  2016-2017.W  Rozdziale  2  SIWZ  "Opis  przedmiotu  zamówienia"  w  uwagach  do  pkt
3,Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do wezwania  Wykonawcy do działań w trybie  awaryjnym,
poprzez stawienie się w czasie nie dłuższym niż 15 minut pługoposypywarki gotowej do akcji. Miejsce
rozpoczęcia  działań  nie  zostało  określone  w  treści  SIWZ  i  ma  być  wskazywane  Wykonawcy  w
zgłoszeniu.  Gmina  Swarzędz  położona  jest  na  powierzchni  102  m2,  a  odległości  pomiędzy  jej
południową a północną granicą wynosi ok. 15 km, natomiast między granicą wschodnią i zachodnią
wynosi ok. 10 km, Mając na uwadze powyższe, brak określenia stałego miejsca rozpoczęcia akcji w
trybie awaryjnym nie daje możliwości prawidłowego skalkulowania kosztów zamówienia. Założenie,
że  miejsce  rozpoczęcia  akcji  w  trybie  awaryjnym  zostanie  wyznaczone  w  miejscu  najbardziej
oddalonym od bazy Wykonawcy naraża go dodatkowo na znaczące zwiększenie kosztów zamówienia.
W treści SIWZ nie określono również maksymalnej krotności wystąpienia powołania akcji w trybie
awaryjnym,  a  także  nie  określono  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  za  podstawienie
pługoposypywarki  we  wskazane  przez  Zamawiającego  miejsce  na  terenie  Gminy  Swarzędz,  bez
gwarancji  udzielenia  zlecenia  (polecenia)  odśnieżania  bądź  likwidacji  śłiskości  na  drogach.  Takie
postępowanie  ponownie  nie  daje  możliwości  prawidłowej  kalkulacji  kosztów  zamówienia  przez
Wykonawcę.  
Zauważyć  ponadto  należy,  że  sankcje  za  opóźnienie  w  wykonaniu  ww,  elementu  zamówienia
ustanowione przez Zamawiającego są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do uchybienia. Czas na
stawienie się w wyznaczonym miejscu (15 min. od momentu wezwania) jest nie wystarczający do
pokonania dystansu pomiędzy granicami gminy, przy zachowaniu ograniczenia prędkości w terenie
zabudowanym.  Zamawiający  nie  wziął  dodatkowo  pod  uwagę  utrudnień  w  ruchu  na  drogach
tworzących się podczas występowania warunków zimowych. W Rozdziale 2 SIWZ "Opis przedmiotu
zamówienia"  w  pkt  4  wskazana  została  działka,  na  teren  której  Wykonawca  ma  wywozić
spryzmowany  śnieg.  Zamawiający  dopuścił  jednak  możliwość  wskazania  innego  miejsca.  Brak
jednoznacznego określenia, gdzie znajduje się ewentualne drugie miejsce do składowania śniegu, nie
daje  możliwości  prawidłowego  skalkulowania  kosztów  zamówienia,  gdyż  Wykonawca  nie  może
wykluczyć, że lokalizacja ta będzie znacząco oddalona od miejsca realizacji usługi, nawet poza granicę
Gminy Swarzędz. W Rozdziale 5 SIWZ zawierającym wzór umowy, w paragrafie 3 pkt 1 uznano, że
datą rozpoczęcia świadczenia usługi jest dzień zawarcia umowy. Zapis ten nie określa jednoznacznie,
od którego momentu Wykonawca ma zapewnić pojazdy oraz pracowników do zimowego utrzymania
dróg  w  gotowości.  Nie  ma  zatem  możliwości  prawidłowego  skalkulowania  kosztów  zamówienia.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp, wnosimy o wprowadzenie zmian do treści SIWZ, polegających na
usunięcie zapisów dotyczących konieczności podstawienia pługoposypywarki w wyznaczone miejsce
bądź  ewentualne  określenie  stałego  miejsca  do  rozpoczęcia  akcji  w  trybie  awaryjnym,  a  także
skorygowanie czasu na wykonanie przez Wykonawcę tej czynności. Ponadto wnosimy o określenie
maksymalnej  krotności  w  trakcie  trwania  umowy  powołania  akcji  w  trybie  awaryjnym  oraz  o
zagwarantowanie, że w przypadku jej powołania zlecone zostanie odśnieżenie bądź likwidacja śliskości
na  jezdniach  o  długości  minimum 4  km.  Wnioskujemy  również  o  usunięcie  zapisu  dotyczącego
możliwości wskazania innego miejsca do składowania pryzm śniegu bądź jednoznacznego określenia,
w jakiej odległości od działki  o nr ewid. 1582 będzie się  ono znajdować. Ponadto domagamy się
podania w treści umowy konkretnej daty rozpoczęcia realizacji usługi.



Odpowiedź nr 1
Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia.  W  rozdziale  2  „Opis
przedmiotu zamówienia” Standardy odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na poszczególnych ulicach,
pkt.3  -  w Uwagach,  w miejsce  treści: 
„Zamawiający  zastrzega  sobie  konieczność  wezwania  Wykonawcy  w  trybie  awaryjnym do
przystąpienia  do  świadczenia  usług  w  czasie  nie  dłuższym  niż  15  min  od  wezwania
telefonicznego, bądź pisemnego.  W takim przypadku Zamawiający wyznaczy miejsce, gdzie
wykonawca po upływie 15 min ma stawić się pługopiaskarką gotową do akcji.”
   wprowadza zapis: 
„Zamawiający  zastrzega  sobie  konieczność  wezwania  Wykonawcy  w  trybie  awaryjnym do
przystąpienia  do  świadczenia  usług  w  czasie  nie  dłuższym  niż  20  min  od  wezwania
telefonicznego przy czym miejscem stawienia się gotową do akcji pługopiaskarką jest centrum
miasta Swarzędza tj. ul. Rynek 1. 
Zamawiający przewiduje wystąpienie takiej możliwości 5 razy w danym sezonie zimowym.”

W związku z powyższym zmienia się wzór formularza ofertowego – Zamawiający wprowadza dodatkową
pozycję:

lp Rodzaj zamówienia Jednostki
miary

ilość Cena
jednostkowa

brutto za 1 km
lub 1m3

Wartość brutto
zł (kol.4xkol.5) 

1 2 3 4 5 6

1/
1

1/
2

1/
3

Zimowe utrzymanie dróg i ulic
I standard „sieci 
strategicznej” wraz z 
materiałem (mieszanka soli 
i piasku) 

Zimowe utrzymanie dróg i ulic
I standard „sieci 
strategicznej” wraz z 
materiałem (tylko sól) 

Zimowe utrzymanie dróg i ulic
I standard „sieci strategicznej 
- solanka przemysłowa” - w 
przypadku konieczności 
zastosowania na drogach 
wyznaczonych przez 
Zamawiającego (roztwór 
solanki przemysłowej)

km

km

km

2067,50

235,50

23,55

2 Zimowe utrzymanie dróg i ulic
II standard  „sieci 
podstawowej” wraz z 
materiałem (mieszanka soli 
i piasku) 

km 2162,70

3 Zimowe utrzymanie dróg i ulic
III standard „sieci lokalnej” 
wraz z materiałem (tylko 
piasek) 

km 1496,40

4 Wywóz na polecenie 
Zamawiającego 
spryzmowanego 
śniegu/zmarzliny 

m3 50

5 Zimowe utrzymanie dróg i ulic
wraz z materiałem - tryb 
awaryjny

krotność 5



Zamawiający nie zagwarantuje, że rozpoczęcie akcji w trybie awaryjnym będzie tożsame ze zleceniem
zimowego utrzymanie dróg na terenie Gminy Swarzędz na długości min. 4 km. Jak sama nazwa wskazuje
jest  to  zlecenie  w  przypadku  sytuacji  awaryjnych  będących  nie  do  przewidzenia  również  dla
Zamawiającego (np. pęknięcia sieci wodociągowej, wypływu wody i powstałej w związku z tym śliskości) -
dlatego niemożliwym jest określenie stałej długości dla wykonania pozycji nr 5. Rozliczenie tej pozycji
nastąpi wg km rzeczywiście wykonanego utrzymania zimowego dróg – powykonawczo.

Zamawiający zmienia również treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W rozdziale 2
„Opis przedmiotu zamówienia” pkt.4, brzmi następująco: 
 „Wywóz spryzmowanego śniegu, na polecenie Zamawiającego, na teren działki nr ewid. 1582,
zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Kirkora/ Poznańskiej w Swarzędzu lub inne miejsce 
wskazane przez
Zamawiającego w maksymalnej odległości 10 km od terenu działki nr 1582.”

Zamawiający zmienia ponadto wzór umowy – w paragrafie 3, pkt.1  w miejsce  treści: 
„Strony ustalają, że datą rozpoczęcia świadczenia usług będzie dzień zawarcia umowy” 
   wprowadza zapis: 
„Strony ustalają, że datą rozpoczęcia świadczenia usług będzie 01.10.2016 r.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach 
przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert 
przetargowych do dnia 17.08. 2016r.  do godz. 10:00  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 17.08. 2016r. o godz. 
10:30 w pokoju 410.

 ….........................................

 (podpis Kierownika Zamawiającego)


