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Wszyscy  
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Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego  

 
 
Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.39.P.19 na: 
„Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 – ETAP 1 w kilometrażu od  0 +795,88                    
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0381T w km 1+571,93 w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi                  
w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny” 
 
         Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 
17.04.2019r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

          Działając w trybie art. 38  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U z 2018r., poz. 1986 ze zmianami),  przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego: 
 
Pytanie nr 1. 

W związku z planowanym udziałem w w/w przetargu zwracamy się z prośbą o zmianę  zapisów SIWZ                    
i umożliwienie złożenia oferty wariantowej przez Wykonawców. 
 Na dzień dzisiejszy na rynku pracy brakuje pracowników branży brukarskiej, a zaproponowana przez 
Państwo technologia wymaga zaangażowania dużych nakładów potencjału ludzkiego.  
 Proponowana przez Nas zmiana konstrukcji jest o klasę wyższa niż zakłada projekt i odpowiada ruchowi 
KR2. Wykonanie robót z zastosowaniem nawierzchni z betonu asfaltowego pozwoli zgodnie z wytycznymi 
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych skrócić uciążliwość prac na opisywanym 
odcinku oraz zmniejszy ilość koniecznych do wykonania robót ziemnych (wypłacenie koryta  z śr. 1,0m na 
0,65m), co spowoduje optymalizacje poniesionych przez Inwestora kosztów na zrealizowanie zadania (przedmiar 
w załączniku) poprawiając jednocześnie nośność  oraz trwałość zmęczeniowa konstrukcji nawierzchni.  
 Informujemy, iż w przypadku zastosowania konstrukcji na ruch KR1 czyli równoważnej do tej z projektu 
technologii z wykorzystaniem nawierzchni asfaltowych koszty wykonania według naszej oceny były by dużo 
niższe.  
 Nadmieniamy jednocześnie, iż dopuszczenie ofert wariantowych zwiększy konkurencyjność wśród firm  
a co za tym idzie pozwoli Zamawiającemu uzyskanie lepszej oferty cenowej nie pogarszając warunków 
użytkowych.  
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Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający, informuje iż podtrzymuje zapis Rozdziału 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
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