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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
Dotyczy postępowania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Ożarów.

       Działając na podstawie art. 38 ust 1a, ustawy Prawo Zamówień Publicznych,       Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:
Pytanie 1.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich załączników.
Zgodnie z zapisami specyfikacji zamówienie zostało podzielone na cztery zadania w skład których wchodzą różne odcinki dróg. Zgodnie z załączonymi przedmiarami zadanie 1 dotyczy dwóch odcinków dróg:
1.	Nr 360082T Prusy – Józefówka w msc. Prusy,
2.	Nr 360052T Wyszmontów – Drygulec w msc. Wyszmontów.
Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z ogłoszeniem nr 62882 z dnia 10.04.2017 r. zadanie numer 1 obejmuje jedynie przebudowę drogi gminnej nr 360082T Prusy – Józefówka. Nadmieniamy, że również we wzorze umowy zadania nie są wyszczególnione.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami siwz i ogłoszenia z załączonymi przedmiarami robót.
Brak w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów dotyczących prac na odcinku drogi nr 360052T Wyszmontów – Drygulec może sprawić, że nie będzie podstaw dla ubezpieczyciela na wykonanie zabezpieczenia gwarancyjnego tego odcinka drogi.
W związku z powyższą sytuacją prosimy o informację w jaki sposób wykonawca ma dokonać wyceny zadania numer 1, jakie odcinki dróg wchodzą w jego skład oraz jak Zamawiający zamierza rozwiązać problem z brakiem w dokumentacji zapisów dotyczących odcinka drogi nr 360052T.
Odpowiedź 1. Przedmiot zamówienia pod nazwą Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Ożarów obejmuje zadania określone w przedmiarze robót, tym samym ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 360052T Wyszmontów – Drygulec na odcinku od km 1 + 528,00 do km 2 + 080,00  w miejscowości Wyszmontów, gm. Ożarów”, należy do przedmiotu zamówienia i należy je wykonać. Pomyłkowo nie wpisano tej części w SIWZ  w związku z tym należy uznać, że odpowiedź ta stanowi sprostowanie zaistniałej pomyłki. 				
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