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Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 

 

 

Dotyczy: Zimowe utrzymanie pasów drogowych wraz ze sprzątaniem pozimowym w ciągach 

dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi  w sezonach 

zimowych 2016 – 2017,  2017 – 2018, 2018 - 2019 z podziałem na zadania: 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) oraz pkt 17 Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi niniejszym modyfikuje i wyjaśnia SIWZ w zakresie opisanym poniżej: 

 

1. Pytanie  Wykonawcy: 

Prosimy o dodanie w „ kosztorysach ofertowych – zimowe utrzymanie nawierzchni dróg”                 

w pierwszej kolumnie („wyszczególnienie”) oddzielnych pozycji kosztorysowych: jezdnia (sypanie) 

km od jednej sztuki wysyłanej przez Zamawiającego oraz pozycji jezdnia ( pługowanie km od jednej 

sztuki wysyłanej przez Zamawiającego.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający zapewnia materiał do zimowego utrzymania wycena usługi sypania 

i pługowania nie podlega zróżnicowaniu. Pojazd Wykonawcy rozliczany będzie z ilości 

przejechanych kilometrów.  

 

2. Pytanie  Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli  przez „ utrzymanie 1 km jezdni”. Czy będzie 

uznawane przez Zamawiającego przejechanie 1 pługosolarki lub jednego pługa plus każdego 

następnego pługa przy jednokrotnym przejeździe danej drogi, a w razie konieczności przy większych 

opadach śniegu płatność od każdej wysłanej sztuki pługosolarki lub pługa niezbędnych do 

odśnieżenia jezdni. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Utrzymanie 1 km jezdni wg Zamawiającego oznacza podjęcie działań mających na celu uzyskanie 

określonego standardu zimowego utrzymania danej drogi. Zamawiający nie określa jaką ilością 

sprzętu może uzyskać Wykonawca odpowiedni standard podczas jednokrotnego polecenia podjęcia 

działań na danej drodze. Podstawą płatności będzie cena jednostkowa utrzymania drogi  pomnożona 

przez długość odcinka w km poddanego zimowemu utrzymaniu.  



W przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, gdy osiągnięcie standardu 

zimowego utrzymania jest problematyczne, dyżurny Zamawiającego może wydać polecenie 

kontynuacji działań przez Wykonawcę. Podstawą płatności będzie cena jednostkowa utrzymania 

drogi  pomnożona przez długość odcinka w km poddanego zimowemu utrzymaniu. 

 

3. Pytanie  Wykonawcy: 

Jak będzie rozliczana praca ładowarki przy wytwarzaniu mieszanki piaskowo-solnej, czy od godzin 

pracy ładowarki ?. Jeżeli tak, prosimy o uwzględnienie w kosztorysie ofertowym pozycji „ praca 

ładowarki przy załadunku mieszanki piaskowo-solnej.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Praca ładowarki rozliczna będzie zgodnie ze stawką za 1 godzinę pracy. 

 

4. Pytanie  Wykonawcy: 

Jak będzie rozliczana praca ładowarki przy załadunku solarek. Czy od godzin pracy ładowarki.? 

Jeżeli tak, prosimy o uwzględnienie w kosztorysie ofertowym pozycji : praca ładowarki przy 

załadunku solarki”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Praca ładowarki rozliczna będzie zgodnie ze stawką za 1 godzinę pracy. 

 

5. Pytanie Wykonawcy: 

Zgodnie ze wzorem umowy § 5 pkt. 2 ppkt.a) „ Do obowiązków Wykonawcy należy                       

w szczególności wykonywanie prac objętych przedmiotem umowy w sposób zapewniający 

utrzymanie obowiązujących standardów utrzymania dróg określonych w Opisie przedmiotu 

zamówienia(OPZ)”, natomiast zgodnie ze wzorem umowy § 6 pkt 1 „ Do wydawania poleceń 

Wykonawcy w zakresie realizacji usługi zimowego utrzymania dróg i chodników ze strony 

Zamawiającego upoważniony jest dyżurny akcji  zimowej lub inna osoba z ramienia Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi.” Nawiązując do powyższego może zaistnieć sytuacja , że Wykonawca nie 

będzie mógł zapewnić utrzymania standardu dróg oraz nie będzie mógł brać pełnej 

odpowiedzialności, ponieważ sam nie ma możliwości dysponowania swoim sprzętem. Dodatkowo, 

Wykonawca również nie będzie mógł zapewnić standardu utrzymania dróg, gdyż to Zamawiający 

materiałem do ZUD ( typu sól czy mieszanka piaskowo-solna.) Mamy tutaj na myśli sytuację kiedy 

wg Wykonawcy, który zapewnia standard drogi należy użyć soli ewentualnie chlorku wapnia,         

a przedstawiciel Zamawiającego nakazuje Wykonawcy załadunek mieszanki solno-piaskowej, 

gdzie w ten sposób nie spełni ta mieszanka swojej roli. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób 

Wykonawca powinien utrzymać standard drogi. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wykonawca powinien utrzymać standard drogi poprzez zapewnienie sprzętu gwarantującego 

wykonanie robót w czasie określonym standardami zimowego utrzymania.  O zakresie użycia 

materiału niezbędnego do zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego utrzymania decyduje 

dyżurny ZDW. Bierze za to pełną odpowiedzialność.  

 

6. Pytanie Wykonawcy: 

Zgodnie z zapisami umowy w § 8 pkt. 5  Wykonawca powinien przedstawić, po zawarciu umowy 

aktualna polisę ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia bądź umowy ubezpieczeniowej z 



tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejsza niż wartość umowy. Proszę o informacje czy 

Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli występując jako Konsorcjum firm przedstawi sumę 

wartości polis ubezpieczeniowych wszystkich konsorcjantów, których zsumowana kwota będzie 

wartością nie mniejszą niż wartość zadania określonego w umowie. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zgodnie z zapisami projektu umowy w § 8 pkt. 5  Wykonawca powinien przedstawić, po zawarciu 

umowy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia bądź umowy ubezpieczeniowej          

z tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy. 

W przypadku gdy jako Wykonawca występuje Konsorcjum firm winno  przedstawić polisy na 

łączną sumę nie mniejszą niż wartość zadania.  

7. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o podanie pełnej nazwy Beneficjenta, którego należy wskazać w wadium wnoszonym w 

formie poręczenia lub gwarancji. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Województwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3. 

 

8. Pytanie  Wykonawcy: 

W Opisie przedmiotu zamówienia w rozdz. 1 „Zimowe utrzymanie dróg”,  dz. 1 „Sprzęt” pkt. 1.1. 

„Zimowe utrzymanie pasów drogowy” ppkt. 1  Zamawiający określił wymagania dotyczące 

niezbędnego sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej jezdni, poboczy …”                  

tj. zapewnienia odpowiedniej ilości pługosolarek i pługów lemieszowych min. średnich, natomiast 

w dalszej części OPZ Zamawiający napisał: „Sprzęt do odśnieżania: Do odśnieżania dróg                          

w zależności od grubości zalegającego śniegu można używać: - pługów lemieszowych lekkich, 

średnich i ciężkich, równiarek …itd.”  Prosimy o ujednolicenie wymogów dotyczących pługów 

odśnieżnych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami OPZ Wykonawca winien zapewnić minimalną ilość sprzętu do  odśnieżania                     

i zwalczania śliskości zimowej jezdni, poboczy oraz sprzęt pomocniczy. Sprzęt ten wykorzystany 

zostanie do pracy w optymalnych warunkach pogodowych. W przypadku wystąpienia ekstremalnych 

warunków pogodowych Wykonawca może użyć do zimowego utrzymania ciężki sprzęt. Koszty 

pracy Wykonawca winien skalkulować w swojej ofercie.  

 

9. Pytanie  Wykonawcy: 

W Opisie przedmiotu zamówienia  w rozdz. 1 „Zimowe utrzymanie dróg”,  dz. 1 „Sprzęt” pkt. 1.1. 

„Zimowe utrzymanie pasów drogowy” ppkt. 10  Zamawiający napisał: Wykonawca zobowiązany 

jest do rozpoczęcia działań związanych z usługą nie później niż 4 do 6 godzin od powzięcia 

informacji o wyjeździe (w zależności od złożonej oferty), natomiast w SIWZ w dz. 13 „Kryteria 

wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia” pkt. 13.2 Zamawiający stwierdził, że:  

„Zadeklarowanie okresu dłuższego niż 4 godz. od rozpoczęcia działań (czas reakcji) od powzięcia 

informacji o wyjeździe sprzętu na drogi będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy”. 

Prosimy o ujednolicenie zapisów. 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wprowadził modyfikację zapisów w: 

1. Opisie Przedmiotu Zamówienia Zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg wojewódzkich 

administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w łodzi  w sezonach zimowych 2016 –

2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019 z podziałem na zadania w p. 2 Sprzęt. 

2. Opisie Przedmiotu Zamówienia Zimowe utrzymanie pasów drogowych wraz ze  sprzątaniem 

pozimowym  w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi  w sezonie zimowym   2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019                          

z podziałem na zadania w p. 1 Sprzęt ppkt. 10, 

poprzez zmianę w zapisach OPZ: 

Ad. 1 „Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia działań związanych z usługą nie później                   

niż w czasie  2 do 4  godzin od powzięcia informacji  o wyjeździe sprzętu (w zależności od złożonej 

oferty)”, 

oraz  

Ad. 2 „Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia działań związanych  z usługą nie później niż             

2 do 4 godzin od powzięcia informacji o wyjeździe  (w zależności od złożonej oferty). Sprzęt 

powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia we wskazanym     

wyżej czasie” 

 

10. Pytanie  Wykonawcy: 

Z uwagi na różne stawki procentowe podatku VAT jakim są opodatkowane roboty związane z 

zimowym utrzymaniem dróg np. usługi w zakresie usuwania i zwalczania śniegu i lodu – 8%, 

praca ładowarki do załadunku przy zimowym utrzymaniu dróg – 23% wnioskujemy o zmianę pkt. 

3 oferty poprzez  usunięcie  zapisu dotyczącego stawki procentowej podatku VAT. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Całokształt usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie usuwania i zwalczania 

śniegu i lodu  opodatkowana jest  podatkiem VAT 8 % zgodnie z zapisami art. 41 ust. 2 ustawy              

o podatku  od towarów i usług. Zgodnie z wymienionymi w załączniku nr 3 do w/w ustawy pod 

pozycją nr 153, tj. usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania 

odpadów, usługi sanitarne i pokrewne w grupie tej mieszczą się usługi oczyszczania i odśnieżania 

dróg. Wobec powyższego stawka VAT  wynosi 8 %.  

 

11. Pytanie  Wykonawcy: 

Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 projektu umowy ceny jednostkowe usług pozostają niezmienne  

przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem §  4 ust. 7 stanowiącego o ewentualnej 

zmianie stawki podatku VAT.  

 

Powyższe ustalenia stanowią integralna część SIWZ (specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia). Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

 

                                                                                             DYREKTOR 

 

                                                                                   inż. Mirosław SZYCHOWSKI 

 

Niniejsza  informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na 

tablicy ogłoszeń w dniu 29.06.2016r 


