Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. +48 32/ 476 50 65
tel./fax +48 32/ 476 51 00
Godów, dnia 27 września 2019r.
Nr sprawy FZ-ZP.271.1.7.2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI
dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018r., poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający udziela
odpowiedzi na zadane pytania.
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na "zimowe utrzymanie dróg" w sezonie 2019/2020.
Mam kilka pytań i nieścisłości:
1. Brakujących dróg na teoretycznie aktualnym wykazie dróg, nie podlegają zimowemu
utrzymaniu?
2. Proszę o konkretne instrukcje jak postępować z drogą w sołectwie Skrzyszów ul.
Wyzwolenia obok nr. 22 (rozlewiska).
3. Odnosząc się do zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach instrukcje
koordynatora będą przekazywane przed podjęciem akcji. Jeżeli nie, to rozumiem że
Zamawiający zapłaci za dojazd do wskazanego miejsca według ustalonej stawki.
4. Odśnieżanie parkingu przy ul.UG Godów, o który chodzi? Ponieważ nie ma takiej ulicy
"ul.UG Godów".
5. Odnośnie punktu 6 specyfikacji sporządzonej przez ………….. w przypadku utrudnionego
kontaktu z koordynatorem UG Godów (pisemnej zgody za pomocą komunikatora
telekomunikacyjnego SMS) akcja nie zostanie podjęta.
6. Zamawiający nie podał wymogów dotyczących ciągnika rolniczego.
7. Nie została określona szerokość pługa.
8. Na rynku nie ma posypywarek spełniających wymogi Zamawiającego.
9. Jak koordynator rozwiąże sytuacje, która miała miejsce w poprzednim sezonie czyli, zgoda
na wyjazd została uzyskana o godzinie 12.00, a we wcześniejszych godzinach mieszkańcy
gminy Godów zostali poinformowani, że cały sprzęt jest w akcji. Koordynator udzielił
wywiadu do lokalnego brukowca (nowiny wodzisławskie), że Wykonawca (…………)
sobie nie radzi. Jak Zamawiający się do tego ustosunkuje?
Odp. 1.
W przypadku konieczności realizacji przedmiotu zamówienia na drodze gminnej nie ujętej w
wykazie, Wykonawca powinien zrealizowany odcinek dopisać do karty ewidencji pracy sprzętu (o
którym mowa w §4 ust. 7 załączonego wzoru umowy) – po wykonaniu usługi.
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Odp. 2
Dojazd do posesji przy ul. Wyzwolenia 22 w sołectwie Skrzyszów (dz. nr: 757/181) jest własnością
prywatną, z uwagi na powyższe przedmiot niniejszego postępowania przetargowego nie obejmuje
ww drogi.
Odp. 3
Zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w punkcie 6 - Szczegółowej
specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg, będącej załącznikiem nr: 7 do SIWZ.
Czas pracy sprzętu i obsługi będzie rozliczany według §4 ust. 6, załączonego projektu umowy.
Koszty dojazdu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia powinny zostać wkalkulowane
w cenę jednostkową określoną w §4 ust. 6 projektu umowy.
Odp. 4
W pozycji nr:42 zestawienia dróg na terenie sołectwa Godów, został ujęty parking przy Urzędzie
Gminy w Godowie przy ulicy 1 Maja 53. Na powierzchnię parkingu składają się miejsca
parkingowe dla klientów Urzędu Gminy oraz miejsca parkingowe (z tyłu urzędu) dla pracowników.
Odp.5
W punkcie 6 SST określono przesłanki do wszczęcia działań związanych z zwalczaniem śliskości
na drogach, tj:
1. po rozeznaniu aktualnych i prognozowanych warunków atmosferycznych oraz
poinformowaniu Zamawiającego o planowanym terminie (czasie) wyjazdu sprzętu na
obsługiwany teren. Zamawiający ma prawo zmienić decyzję Wykonawcy w tym zakresie.
2. Na żądanie Zamawiającego (przedstawiciela UG Godów)
3. Na żądanie sołtysa danego sołectwa.
Zapis pkt. 6 SST nie wymaga od Wykonawcy uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na
wszczęcie działań na okoliczność ww przesłanek. Zamawiający wymaga od Wykonawcy informacji
w zakresie planowanego terminu (czasu) wyjazdu sprzętu na obsługiwany teren. Zamawiający ma
prawo zmienić decyzję Wykonawcy w tym zakresie.
Podczas realizacji tożsamych usług w latach poprzednich przyjęło się, iż w godzinach pracy urzędu
koordynator był informowany telefonicznie, natomiast w pozostałym czasie informacje były
przesyłane za pomocą wiadomości „sms”, na telefon koordynatora.
Odp. 6
W pkt. 5.1.3. SIWZ Zamawiający określił wymagany sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia,
tj:
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej
następującym sprzętem:





1 ciągnik z napędem na dwie osie z pługiem przednim, lub samochód ciężarowy z napędem
na dwie osie z pługiem przednim;
1 ciągnik z napędem na jedną oś;
2 piaskarki;
1 przyczepa

Odp. 7
Szerokość pługa powinna zostać dostosowana do szerokości pasa drogowego poszczególnych ulic.
Zamawiający wymaga minimalnej szerokości pługa – 2,5 m
Odp. 8
Na rynku są posypywarki spełniające kryteria podane przez Zamawiającego.
Odp. 9
Pytanie nie ma związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.
W związku z wniesionymi pytaniami, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 3 października 2019r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 października 2019r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń w
siedzibie zamawiającego.

z up. WÓJTA
/-/ mgr inż. Tomasz Kasperuk
Zastępca Wójta

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
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