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WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w 

postepowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  

 

„Budowa drogi gminnej – ulicy Bratków w Luboszycach” 

 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej typu Polbruk lub kostki kamiennej potocznie zwanej brukiem? 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

 

Zamawiający poprzez sformułowanie „kostka brukowa” rozumie wszystkie rodzaje 

nawierzchni  utwardzonych za pomocą układania na niej warstwy przylegających do siebie ściśle 

kamieni, kostek kamiennych, betonowych lub ceramicznych. Zamawiający uzna za spełniony warunek 

dla nawierzchni z kostki typu Polbruk. 

 

Pytanie Wykonawcy 

Czy Zamawiający dopuści by Wykonawca wykazała wykonanie dwóch robót budowlanych polegających 
na budowie, przebudowie lub remoncie nie tylko nawierzchni dróg i ulic ale również placów i 
chodników i ciągów pieszo-jezdnych? 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający uzna również za spełniony warunek dla wykonania dwóch robót budowlanych 
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, placów, ścieżek pieszo - jezdnych, pieszo - 
rowerowych i chodników wraz z odwodnieniem.  

Pytanie Wykonawcy 

Zamawiający w „Formularzu ofertowym” oczekuje od Wykonawcy przedstawienia Zamawiającemu 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania firm 

Podwykonawców. Nadmieniamy, że adresatem normy prawnej określonej w art. 36 b ust. 1 ustawy 

Pzp jest Zamawiający, który zobligowany jest żądać od Wykonawców wskazania tych części 

zamówienia, które zrealizowane zostaną z udziałem podwykonawców, a także wymagać wskazania 

nazw firm tych podmiotów. Przepis art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, nie określa zasad wypełnienia 

powyższego żądania, ani nie wskazuje granicy czasowej, w której przedmiotowy wymóg musi zostać 

przez wykonawcę zrealizowany. Co więcej, zarówno przepisy dyrektyw, jak i prawo krajowe 

pozostawiają Wykonawcy co do zasady swobodę w doborze podwykonawców, a także w odniesieniu 

do ich zmiany na każdym etapie prowadzonego postępowania.  

Czy Zamawiający dopuści jedynie wskazanie części (zakresu zamówienia), jaki Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom, bez wskazywania na konkretnego podwykonawcę?   

Odpowiedz Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza wskazanie w ofercie tylko zakresu zamówienia bez wskazania nazwy i adresu 

podwykonawcy.  

  

 

Z poważaniem 
 

 
 
 


