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IM.272.1.2018 
 
Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali siwz do postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1831 O Gogolin – Kamień 
Śląski od km 5+041 do km 6+757” – etap II” 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 
 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego informuje, że na mocy art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
w odpowiedzi na zapytania wykonawców udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 
 
Pytanie: W przedmiarze w poz. 6 nie wymieniono jakiego rodzaju ma być zastosowana 
emulsja asfaltowa, czy modyfikowana czy zwykła zgodnie z specyfikacją (D-05-03-09) oraz 
jakiego rodzaju ma być zastosowane kruszywo np. bazalt? Ponadto SST powołuje się na 
SWIORB D-05.03.08 której nie ma w dokumentacji 

Odpowiedź: Pozycja przedmiaru 6 - należy zastosować: 

- emulsję zwykłą jak w specyfikacji, 

- grys kamienny (za wyjątkiem wapiennego) frakcji 16-25 mm. 
W przedmiarze w pozycji 6 jak i w specyfikacji technicznej występuje Specyfikacja D-05.03.09 
Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie i ta ma zastosowanie do tej pozycji. Jednocześnie do 
wykonania zadania będą mieć zastosowanie specyfikacje wykazane w poszczególnych 
pozycjach przedmiaru robót.  

Zamawiający, stosownie do treści art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
niniejszym zawiadamia, że modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ). 

W rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3b zmienia się zapis: 

było: 
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, 
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem 
i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 
Wykonawca, na każdą funkcję wymieniona poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne 
na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 
1) kierownik budowy – 1 osoba 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
- praca na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na minimum dwóch 
zadaniach obejmujących budowę, przebudowę lub remont drogi o  wartości 
1.5000.000,00 zł brutto każde zadanie. 

winno być: 
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, 
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem 
i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 
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W związku z powyższą modyfikacją, działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy 
Zamawiający informuje, że zmianie uległa treść ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego 
w dniu 7 lutego 2018 r. pod Nr 515062-N-2018,  

Zmiany treści siwz wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralna część siwz i są 
wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.  
Powyższa modyfikacja treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian 
w ofertach. 
 
 
 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Sabina Gorzkulla 

Wicestarosta Krapkowicki 


