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WY JAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie 
Powiatu Żyrardowskiego: 
Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją 

asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu 
Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania - 350 Mg. 

Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego 
powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu 
Żyrardowskiego - 9500 m2

• 

Zamawiający tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie działając zgodnie 
z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) przedkłada treść pytań, które wpłynęły do zamawiającego 
wraz z odpowiedzią: 

Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu 
SWZ Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu 
Pkt 4) zdo lnośc i technicznej lub zawodowej: 
Dot. zadania nr 2 

Warunek obecnie brzmi: 
Co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: 
- remoncie cząstkowym spękań siatkowych pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem 
lub pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu lub podwójnym powierzchniowym utrwaleniu, 
o wartości nie mniejszej niż 130.000,00 zł. brutto. 

Warunek po zmianie: 
Co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: 
- remoncie cząstkowym spękań siatkowych pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem 
lub pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu lub podwójnym powierzchniowym utrwaleniu, 
o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto. 

Zmiana warunku pozwoli na zwiększenie konkurencyjności wśród wykonawców zachowując uczciwą 
konkurencję i równe traktowan ie. 
Wykonawca, który wykonał remonty za I 00.000,00 zł. i wykonawca, który wykonał remonty za 
130.000,00 zł. posiada podobne doświadczenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zaproponowanym zakresie. 



Niniejsze wyJasmenia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia 
i będą wiążące przy składaniu ofert. 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje zmiany treści specyfikacji 
warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża tenninu składania ofert. Wszelkie ustalenia 
dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie 
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