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WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU NR DTiZ.272.7.2012
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości
ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup wraz z dostawą soli
drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg
Powiatowych, w sezonie zimowym 2012/2013”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); Zamawiający informuje o pytaniach jakie napłynęły od
Wykonawców do treści SIWZ i odpowiedzi jakie udzielił.
PYTANIE 1 :
W „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” na str 1 jest zapis: „Sól drogowa powinna spełniać
wymagania PN-EN obowiązujących w tym zakresie”. W związku z tym, że norma nie określa
przedziału dokładności (tolerancji) dla zawartości antyzbrylacza, dlatego też spełnienie tego warunku
przez Dostawcę, jak i też prawidłowe przeprowadzanie ewentualnej kontroli przez Zamawiającego
będzie niemożliwe.
Od dłuższego czasu powszechnie stosuje się sól drogową z antyzbrylaczem w ilości od 20 do 100
mg/kg i sól z taką ilością antyzbrylacza ma pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i
atest Państwowego Zakładu Higieny. W związku z powyższym wnosimy aby zapis „Sól drogowa
powinna spełniać wymagania PN-EN obowiązujących w tym zakresie, m.inn. zawartość antyzbrylacza
powinna wynosić od 20mg/kg do 100 mg/kg”.
ODPOWIEDŹ 1 :
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił również, że „Dostarczona sól powinna spełniać
wymogi do wykonania zarówno solanki używanej w solankach i do sporządzania mieszanki piaskowo
solnej”
Dodatkowo zawarto zasady postępowania w przypadku sporej dostawy w § 4 projektu umowy
(załącznik nr 6 do SIWZ) – „Nie spełnienie wymogów określonych w SIWZ dotyczących jakości,
parametrów dostarczanego przedmiotu zamówienia, spowoduje konieczność jego wymiany na koszt
Wykonawcy, w terminie 1 doby od daty ustalenia jego wadliwości oraz zwrotu całości kosztów
wynikających z tego tytułu, poniesionych przez Zamawiającego.
Powyższe zapisy według oceny Zamawiającego, są wystarczające aby Wykonawca dostarczał
przedmiot zamówienia prawidłowej jakości, bez konieczności ilościowego określania przez
Zamawiającego zawartości antyzbrylacza, w każdym kilogramie soli drogowej.

