
 
Gmina Brzesko 
ul. Bartosza Głowackiego 51 
32 - 800 Brzesko 
         Brzesko, dn. 05.10.2022 r.  

Nasz znak: ZP.271.2.25.2022.IP 

        Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brzesko w sezonie zimowym 2022/2023. 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 Gmina Brzesko, jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w odpowiedzi na 
pytania Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania wyjaśnia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 zmienia jej treść. 
 
 
Pytanie  
 
1. W załączniku nr 8 do SWZ pkt 1.1. ppkt a) jest napisane, że „Utrzymanie zimowe dróg 
gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami odśnieżania i usuwania gołoledzi 
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25.10.2000 r. ( Dz.U. Nr 10, poz. 20) - którego kserokopia stanowi załącznik Nr 9 do 
specyfikacji tj. :  
a) Dla zadania nr 1 – standard 3.  
Z załącznika nr 10 do SWZ wynika, że zadanie 1 podzielone jest na trzy strefy.  
Bardzo prosimy o wyjaśnienie czy standard 3 dotyczy wszystkich ulic jednakowo z każdej 
strefy? W poprzednich latach do strefy drugiej zadania 1 był przypisany 4 standard, 
natomiast do strefy trzeciej zadania 1 był przypisany 5 standard. Z naszego doświadczenia 
wiemy, że powyższe rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdzało, gdyż absurdem jest 
zaliczanie głównych ulic w Brzesku czy Jadownikach do tego samego standardu utrzymania, 
co podrzędne ulice w tych miejscowościach.  
Bardzo prosimy o zmianę zapisu, która rozwiąże powyższy problem. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający w załączniku nr 8 do SWZ w pkt. 1.1. zmienia treść w następujący sposób:  

Było: 

1.1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami 
odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 



Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.2000 r. ( Dz.U. Nr 10, poz. 20) - 
którego kserokopia stanowi załącznik Nr 9 do specyfikacji tj. : 

a) Dla zadania nr 1 – standard 3 
b) Dla zadania nr 2 i 3 – standard 4  

 
Jest: 

1.1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami 
odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.2000 r. ( Dz.U. Nr 10, poz. 20) - 
którego kserokopia stanowi załącznik Nr 9 do specyfikacji tj.: 
a) Dla zadania nr 1 – w strefie I - standard 3, w strefie II i III – standard 4 
b) Dla zadania nr 2 i 3 – standard 4  

 
W związku z wyżej opisaną zmianą Zamawiający zmienia również treść § 1 ust. 2 projektu 
umowy dotyczącej części I przedmiotowego postępowania. 
 
Było: 
 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać czynności związane z zimowym utrzymaniem 
dróg w ramach części 1 wg standardu 3 odśnieżania i usuwania gołoledzi. 

Jest: 
 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać czynności związane z zimowym utrzymaniem 
dróg w ramach części 1 wg standardu 3 w strefie I oraz standardu 4 w strefie II i III 
odśnieżania i usuwania gołoledzi. 

 
 
 
 

Załączniki: 
1. Zmieniony załącznik nr 8 SWZ- Opis przedmiotu zamówienia 
2. Zmieniony projekt umowy (dotyczy części I) 

 
 

        
         Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                          Z - ca BURMISTRZA 
        (-) Grzegorz Brach 

 

Otrzymują:  
1. Strona internetowa postępowania, 
2. a/a 



        
 


