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Odpowiedzi na pytania 
 
dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest „ Remont drogi ul. Św. Huberta w Leboszowicach”. 
 
Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie 1 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między projektem, a przedmiarem. W przedmiarze brak 
nakładów na wykonanie odcinka drogi o betonowej konstrukcji monolitycznej. Czy jest on 
przewidziany do realizacji? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie 
pozycje. Prosimy o zajęcie stanowiska. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający wyjaśnia, że nie istnieje rozbieżność pomiędzy projektem, a przedmiarem. Płyta 
żelbetowa monolityczna została ujęta w pozycji 32 d.5 przedmiaru jako analogia. Wykonawca 
jest zobligowany do zapoznania się z dokumentacją projektową i terenem inwestycji, gdyż 
przedmiar ma charakter pomocniczy. 

Pytanie nr 2 

W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie zadania pn. „Remont drogi ul. Św. 
Huberta w Leboszowicach” Zamawiający w pkt. 8 ppkt. 1 wymaga od Wykonawców co 
najmniej trzech robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie 
drogi z płyt betonowych, o wartości, nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. 
Pytanie. 
Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę do przetargu który złoży potwierdzenie wykonania 
robót budowlanych na wykonanie trzech robót budowlanych, polegających na budowie drogi 
z kostki betonowej, lub masy bitumicznej? 
  Wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie drogi z kostki betonowej 
technologicznie jest takie samo jak wykonanie drogi z płyty betonowej. Jedyną różnicą jest 
wielkość elementu betonowego.  
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 3 kwietnia 2009 r.,  w referencjach nie opisuje się zakresu 
prac w sposób szczegółowy. Należy wskazać jedynie na ich ogólny zarys. 
"Wykonawca, zwracając się do wystawcy referencji o ich uzyskanie, nie może mieć wpływu 
na ich kształt, a nawet jeżeli w jakimś zakresie jest to możliwe, to ustalenie 
brzmienia referencji w taki sposób, aby odpowiadały one warunkom w różnych 
postępowaniach, nie jest realne. Wykonawcy w drodze własnego oświadczenia powinni tak 
opisać zakres świadczenia, aby Zamawiający miał możliwość potwierdzić spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu, a sama referencja ma jedynie dowieść należytego 
wykonania zamówienia" - podkreśla KIO . 

Potwierdzenie wykonania robót budowlanych na budowie drogi z płyt betonowych zawęża 
krąg potencjalnych wykonawców, a tym samym ochronę interesów publicznych. 



 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający nie zmieni zapisu warunku opisanego w pkt 8 ppkt 1, gdyż istotnym dla 
Zamawiającego jest potwierdzenie wykonania robót polegających na ułożeniu tego typu 
nawierzchni. W związku z powyższym zapis powyższego punktu pozostaje bez zmian.   

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Z uwagi na to, że zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są nieistotne przy 
szacowaniu oferty przez Wykonawcę Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.  
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