
Sanok 2009-11-10 

GKI 341/29/1/2009  

       

          Wyjaśnienie 

      do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania „Usługi 

związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010”. 

 

Gmina Sanok w związku z wpłynięciem następujących zapytań do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia(SIWZ) na realizację zadania „Usługi związane z zimowym 

utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010” : 

1. Proszę o wyjaśnienie gdzie zapisany jest paragraf nr 1 tejŜe specyfikacji. 

2. Proszę o wyjaśnienie treści oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 

akapit drugi:  

„Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi związane z zimowym utrzymaniem 

dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010” 

oraz  o wyjaśnienie treści oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ akapit drugi: 

„Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi związane z zimowym utrzymaniem 

dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010” 

skoro SIWZ dotyczy zimowego utrzymania dróg gminnych. 

3. Proszę o wyjaśnienie czy termin realizacji umowy wynikający z paragrafu 2 SIWZ , 

jest współbrzmiący z treścią pkt 6 specyfikacji tj. „Rozpoczęcie wykonywania 

przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu 2009-11-....” a „Rozpoczęcie wykonywania 

przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu 2009- … -....”  

 

wyjaśnia: 

 

Ad.1; Przy sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do numeracji 

zastosowano  punkty a nie paragrafy. Paragrafy dotyczą tylko umowy, jaką zobowiązani 

będą zawrzeć Wykonawcy. Jeśli chodzi o brak paragrafu nr 1, w pkt. 8 SIWZ umieszczono 

tylko istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania umowy. Całość umowy (z wszystkimi paragrafami)  jaką zobowiązany będzie 

zawrzeć Wykonawca stanowi załącznik nr 2 SIWZ.  

Ad.2; W załącznikach nr 5 i 6 nastąpiły oczywiste omyłki pisarskie. Prawidłowa treść 

zadania zamieszczona w oświadczeniach powinna brzmieć: Usługi związane z zimowym 

utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010” 

Ad.3; Termin realizacji umowy wynikający z paragrafu 2 (patrz pkt 8 SIWZ oraz załącznik 

nr 2 SIWZ) , jest współbrzmiący z treścią pkt 6 specyfikacji.  

 


