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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Rozbudowa drogi 
gminnej nr 108257E przez Szynkielew I” 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ oraz MODYFIKACJA TR EŚCI SIWZ 
 
Gmina Pabianice, reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice, działając na podstawie 

art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje poniżej zapytania 
Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z 
wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji 
SIWZ w zakresie opisanym poniżej: 

 
Pytanie 1: 

„Mi ędzynarodowa Rada Czystego Transportu (ICCT)2 przeprowadziła badanie, podczas 
którego przetestowano auta, spełniające normy Euro 5 i Euro 6. Normę Euro 6, podczas typowej 
eksploatacji, spełniało zaledwie co dziesiąte auto.  

Przygniatająca większość testowanych samochodów przekraczała zalecenia emisji tlenków 
azotu. Testy wykazały, że pojazdy, mające rzekomo spełniać normę Euro 5, przekraczały ją 
średnio 4,1 razy, czyli emitowały średnio 73 g/km tlenków azotu. Auta opisane jako spełniające 
normę Euro 6 – w ich przypadku produkcja tlenków azotu była aż 4,5 wyższa niż dopuszczalny 
limit. Oznacza to, że w praktyce samochody wysokoprężne nie były nawet w stanie spełnić 
normy Euro 2 z 1996 roku.  

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie kryteriów środowiskowych, 
ponieważ wprowadzone kryterium ma wyłącznie znaczenie teoretyczne. Proponujemy usunięcie tego 
kryterium z zapisów SIWZ i pozostawienie jako drugiego kryterium oceny ofert jedynie okresu gwarancji 
lub o dopuszczenie w kryterium środowiskowym emisji spalin EURO 5.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w zakresie usunięcia kryterium 
środowiskowego. W związku z tym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób: 
 

I. W rozdziale XIV SIWZ pt: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, ust. 14.1 i ust. 14.2 
otrzymują nowe brzmienie: 

Było: 
„14.1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w kryteriach: 
1) Cena „C”- wartość brutto ogółem przedstawiona w ofercie- waga 60%; 

2) Okres dodatkowej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały „G”– 
waga 35%; 

3) Kryterium środowiskowe „S”- waga 5% 
 



Ad 1) Dla przyjętego kryterium oceny – cena „C” Zamawiający określi wartość punktową ofert na 
podstawie wzoru podanego poniżej:   

C =
Cenamin

Cena�

× 100 × 0,6 

gdzie: 
C -  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”, 
Cena min 

- najniższa zaoferowana cena wśród złożonych ofert, 
Cena i - cena badanej oferty, 

Do w/w wzoru będą wstawiane ceny ogółem ofert brutto. 
 

Ad 2) Dla przyjętego kryterium oceny – „okres dodatkowej gwarancji na roboty budowlane oraz 
zamontowane materiały i urządzenia” (G), ponad wymagany minimalny okres 36 miesięcy, 
Zamawiający przyzna punkty w sposób określony poniżej tj. za zadeklarowanie przez Wykonawcę 
w ofercie: 
- 12 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 5 punktów; 
- 24 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 15 punktów 
- 36 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 25 punktów 
- 48 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 35 punktów; 
 
UWAGA:  
Wykonawca może wpisać w formularzy ofertowym minimalny okres dodatkowej gwarancji 
wynoszący  0 miesięcy, maksymalny okres dodatkowej gwarancji wynoszący 48 miesięcy. 
Zero punktów w tym kryterium otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje okresu 
dodatkowej gwarancji (lub wpisze 0). 
Wykonawca oferując wydłużenie okresu gwarancji określa ją w pełnych miesiącach według zasad 
opisanych wyżej. W razie: 
- wpisania wartości niepełnych, Zamawiający dokona zaokrąglenia w dół do pełnej liczby 
całkowitej; 
- zadeklarowania przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż wymienione wyżej w miesiącach 
okresy: 12 lub 24 lub 36 lub 48 miesięcy to na potrzeby przyznania punktów uznane to zostanie 
jako zadeklarowanie najbliższego, niższego okresu wymienionego wyżej w miesiącach (12 lub 24 
lub 36 lub 48 miesięcy), zaś do umowy zostanie wpisany zadeklarowany okres gwarancji.  
 
Ad 3) Dla przyjętego kryterium oceny – kryterium środowiskowe „S”, Zamawiający przyzna 5 
punktów ofercie Wykonawcy, który zadeklaruje, iż skieruje do realizacji zamówienia w zakresie 
przewozu mieszanek mineralno – bitumicznych, co najmniej 2 sztuki: pojazdów samowyładowczych 
lub ciągników siodłowych z naczepami samowyładowczymi o emisji spalin EURO 6, których 
skrzynie ładunkowe są przystosowane do przewozu mieszanek mineralno- bitumicznych. 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazać dokumenty potwierdzające, 
iż wskazane pojazdy spełniają wyżej wymienione wymagania tj. dokumenty techniczne, dowody 
rejestracyjne, certyfikaty itp. 
Uwaga:  
Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje, iż skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 sztuki ww. 
pojazdów spełniających opisane wymagania, Zamawiający w tym kryterium przyzna ofercie 0 
punktów. 

14.2. Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
K = C + G + S  

gdzie: 
K – suma punktów oceny 
C -  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena; 
G – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: okres dodatkowej 
gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia; 
S - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: kryterium środowiskowe.” 

 
 



Zostaje zmienione na: 
 
„14.1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w kryteriach: 
1) Cena „C”- wartość brutto ogółem przedstawiona w ofercie- waga 60%; 
2) Okres dodatkowej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały 

„G”– waga 40%; 
 

Ad 1) Dla przyjętego kryterium oceny – cena „C” Zamawiający określi wartość punktową ofert na 
podstawie wzoru podanego poniżej:   

C =
Cenamin

Cena�

× 100 × 0,6 

gdzie: 
C -  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”, 
Cena min 

- najniższa zaoferowana cena wśród złożonych ofert, 
Cena i - cena badanej oferty, 

Do w/w wzoru będą wstawiane ceny ogółem ofert brutto. 
 

Ad 2) Dla przyjętego kryterium oceny – „okres dodatkowej gwarancji na roboty budowlane 
oraz zamontowane materiały i urządzenia” (G), ponad wymagany minimalny okres 36 miesięcy, 
Zamawiający przyzna punkty w sposób określony poniżej tj. za zadeklarowanie przez Wykonawcę 
w ofercie: 
- 12 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 10 punktów; 
- 24 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 20 punktów 
- 36 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 30 punktów 
- 48 miesięcznego okresu dodatkowej gwarancji- 40 punktów; 
 
UWAGA:  
Wykonawca może wpisać w formularzu ofertowym okres dodatkowej gwarancji wynoszący  0 
miesięcy, maksymalny okres dodatkowej gwarancji wynoszący 48 miesięcy. 
Zero punktów w tym kryterium otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje okresu 
dodatkowej gwarancji (lub wpisze 0). 
Wykonawca oferując wydłużenie okresu gwarancji określa ją w pełnych miesiącach według zasad 
opisanych wyżej. W razie: 
- wpisania wartości niepełnych, Zamawiający dokona zaokrąglenia w dół do pełnej liczby 
całkowitej; 
- zadeklarowania przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż wymienione wyżej w miesiącach 
okresy: 12 lub 24 lub 36 lub 48 miesięcy to na potrzeby przyznania punktów uznane to zostanie 
jako zadeklarowanie najbliższego, niższego okresu wymienionego wyżej w miesiącach (12 lub 24 
lub 36 lub 48 miesięcy), zaś do umowy zostanie wpisany zadeklarowany okres gwarancji.  

 
14.2. Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

K = C + G  
gdzie: 

K – suma punktów oceny 
C -  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena; 
G – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: okres dodatkowej 
gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia” 
 

 
II. W załączniku nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy w części III punkt 3 skreśla 

się. 
 

III. W załączniku nr 7 do SIWZ- Wzór umowy: 



- w paragrafie 1 pt. „Zakres umowy” ust. 10, ust. 11 i ust. 12 skreśla się; 
- w paragrafie 5 pt. „Kary umowne” ust. 1 pkt 1) literę i skreśla się. 

 
 
 
Pytanie 2: 

 
„Poproszę o udostępnianie na stornie internetowej zamawiającego formularzy i załączników 
niezbędnych do złożenia ofert w wersji edytowalnej,  co ułatwi nam przygotowanie oferty.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. Wraz z niniejszym pismem opublikowane 
zostaną załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej uwzględniające zmiany dokonane przez 
Zamawiającego.  
 

 
Pytanie 3: 

 
„W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Polsce zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminów 
składania ofert o minimum 2 tygodnie od daty wskazanej w SIWZ dla wyżej wymienionych postępowań.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 24 marca 
2020 roku na dzień 31 marca 2020 r. (szczegóły zmiany opisane niżej w niniejszym piśmie). 
 

 
 

 
 Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 
dokonuje następujących zmian w SIWZ: 
 
 

I. Zamawiający dokonuje zmian w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, poprzez:  
 
- w rozdziale XI SIWZ pt. „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  OFERTY” ust. 11.10 
otrzymuje nowe brzmienie: 
Było: 
„11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy 

Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice i oznakować w następujący sposób: 
Urząd Gminy w Pabianicach  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 
Oferta w postępowaniu na: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I” 
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 12:15 

 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.” 
 

Zostaje zmienione na: 
„11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy 

Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice i oznakować w następujący sposób: 
Urząd Gminy w Pabianicach  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 
Oferta w postępowaniu na: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I” 
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 12:15 

 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.” 



 
- w rozdziale XII SIWZ pt: „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁ ADANIA I OTWARCIA OFERT” 
ust. 12.1 i 12.2 (we wskazanym zakresie) otrzymują nowe brzmienie: 
 
Było: 
„12.1.Miejsce i termin składania ofert: 

1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi wykonawcy oraz opisem: 
Urząd Gminy w Pabianicach  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 
Oferta w postępowaniu na: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I” 
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 12:15 

 
i złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Torowej 21 w Pabianicach lub przesłać pocztą lub kurierem 
na adres Zamawiającego do dnia 24 marca 2020 r. do godziny 12:00 (uwaga: liczy się data i godzina 
wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską). 
Uwaga: 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
Wykonawcom. 
12.2.Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (ul. 
Torowa 21. 95-200 Pabianice).” 

 
Zostaje zmienione na: 
„12.1.Miejsce i termin składania ofert: 

1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi wykonawcy oraz opisem: 
Urząd Gminy w Pabianicach  

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 
Oferta w postępowaniu na: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I” 
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 12:15 

 
i złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Torowej 21 w Pabianicach lub przesłać pocztą lub kurierem 
na adres Zamawiającego do dnia 31 marca 2020 r. do godziny 12:00 (uwaga: liczy się data i godzina 
wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską). 
Uwaga: 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
Wykonawcom. 
12.2.Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (ul. 
Torowa 21. 95-200 Pabianice).” 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami publikuje ujednolicone wersje: 
- załącznika nr 1 do SIWZ- Formularz oferty, 
- załącznika nr 7 do SIWZ- Wzór umowy.  
 
 

Wójt Gminy Pabianice 
 

/-/ Marcin Wieczorek 


