
 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

 
ZP.271.8.2021            Dębica dnia 19.07.2021r. 

 

Wyjaśnienia treści SWZ  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta 

Dębica – wykonanie dokumentacji technicznej” prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2021/BZP 
00112462/01 z dnia 2021-07-13. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej p.z.p)zamieszcza treść pytań otrzymanych od 

Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Zgodnie z SWZ dz. VII. Pkt 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od podpisania umowy. 

W ocenie Wykonawcy termin ten jest bardzo ciężki do zrealizowania. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

terminu realizacji na 6 miesięcy od podpisania umowy, zmiana ta pozwoli ograniczyć koszty potrzebne na 

realizację tego zadania w tak krótkim czasie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin realizacji do 4 miesięcy. 
 

Pytanie nr 2: 

  Zgodnie z SWZ dz. VII. Pkt 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące, natomiast w załączniku nr 1 

do SWZ należy zdeklarować „ (…) wykonanie zamówienia w terminie 75 dni od podpisania umowy na oddanie 

kompletnej dokumentacji technicznej”. Prosimy o korektę formularza ofertowego. 

Odpowiedź: 

 Formularz ofertowy został zmieniony i termin realizacji zadania wynosi 4 miesiące od podpisania 

umowy. 
 

Pytanie nr 3: 

 Zgodnie z SWZ dz. XIX pkt 2. W kryterium doświadczenia Wykonawcy należy wskazać liczbę dokumentacji 

projektowych dla skrzyżowań „o minimum 3 wlotach owartości robót budowlanych (wg kosztorysu 

inwestorskiego) co najmniej 300 000,00 zł brutto;”. W formularzu ofertowym należy natomiast wykazać: 

„Doświadczenie projektowe wykonawcy polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub 

przebudowy sygnalizacji świetlnej której kosztorys inwestorski wynosi minimum 400 000 zł ……………… sztuk”. 

Prosimy o wskazanie która z wartości jest poprawna i o odpowiednią korektę dokumentów. 

Odpowiedź:  

 Formularz ofertowy został zmieniony  

 
Tomasz Pyzia 

Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 

/-podpisano elektronicznie/ 
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