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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remonty 
cząstkowe nawierzchni ulic na terenie miasta Przemyśla w 2022 roku 
 
 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający 
podaje poniżej treść zapytań złożonych do w/w postępowania o udzielenie 
zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
Zapytania: 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzasadnienie 12 miesięcznego okresu gwarancji 
dla wskazanego postępowania. W związku z bardzo złym stanem ulic Miasta 
Przemyśla a w szczególności ulic bocznych tj. np. ul. Sybiraków, ul. Ziemiańskiego 
ul. Wilczańska i wiele innych zasadnym jest wydłużenie tego okresu do min 24 m-cy. 
Jak widać na przykładzie ul. Ziemiańskiego (foto w załączeniu) remonty cząstkowe 
metodami opisanymi w dokumentacji nie przyniosły rezultatu, a w wyniku zwolnienia 
Wykonawcy z dłuższego okresu gwarancji ZDM Przemyśl ponosi koszty naprawy 
tych samych ulic w kolejnych latach. Dla przykładu ul. Ziemiańskiego kolejno w 
latach 2020, 2021 była naprawiana metodą skropienia powierzchniowego. W 2022 r. 
Zamawiający znowu pokryje koszty naprawy tej samej ulicy w kolejnym 
postepowaniu przetargowy, zamiast egzekwować naprawę z gwarancji Wykonawcy 
(gdyż ta się skończyła trwając tylko 12 mcy), a środki przeznaczyć na inne ulice. 
Zatem niejako Zamawiający przyzwala skróconym okresem gwarancji na odstąpienia 
od naprawy przez wyłonionego Wykonawcę i sam ponosi koszty tych napraw, co wg 
pytającego jest niegospodarne i naraża na straty jednostkę budżetową. Dodatkowo 
należy zwrócić uwagę że naprawy cząstkowe są zupełnie nieskuteczne i po zaledwie 
kilku miesiącach od ich wykonania ponownie te same ubytki są do naprawienia. 
Proszę o podanie procedury sprawdzającej dla wykonania tych remontów, gdyż jak 
widać z załączonego zdjęcia ulica która była naprawiona w zeszłym roku i poprzedni 
2020 jest znowu w opłakanym stanie. Proszę o wydłużenie okresu gwarancji do min 
24 miesięcy w projekcie umowy 
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Zgodnie z art. 135 ustawy Pzp z zwracam się z prośba o wyjaśnienie treści SWZ a w 
szczególności UMOWY. Pragnę przypomnieć że zamówienie publiczne prowadzonej 
jest zgodnie z ustawa PZP zatem, pytanie i prośba o wyjaśnianie treści SWZ. 
powinno zostać uwzględnione a pytający uzyskać odpowiedz. Jeżeli Zamawiający 
nie udzieli wyjaśnień w art. 135 ust 3 przedłuża termin składania ofert. 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ poprzez wyjaśnienie treści umowy w 
załącznik nr 8 w szczególności w par. 5 dotyczący GWARANCJA. 
Proszę o wyjaśnienie zastosowania w postępowaniu przetargowym 12 miesięcznej 
gwarancji na wykonacie robót budowlanych? 
Zwracam się z prośbą o wydłużenie okresu gwarancji do min 24 miesięcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projektowanych postanowieniach 
umowy odnośnie gwarancji. 
12-miesięczny okres gwarancji jest realny i adekwatny do przedmiotu zamówienia. 
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