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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 

 

 

Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  

zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej Pzp),  
 

w dniu 29.07.2021 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji  pn.: „Naprawa przęseł i podpór Wiaduktów Warszawskich w Bydgoszczy - 

projekt i naprawa”, Nr sprawy 026/2021.  

 

 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SWZ a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie  

w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp:  

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na 

zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami. 

Pytania – zestaw 1 z dnia 23.07.2021 r. 

1. Zwracam się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykonanej 

naprawy powierzchni tj. jednej roboty budowlanej polegającej na naprawie powierzchni 

betonowych lub żelbetowych zaprawami typu PCC w ilości minimum 500,00 m2 na 400,00 m2 

lub dopuszczenie wykonania naprawy tej powierzchni w ramach jednego lub dwóch zadań. 

Zmiana powyższego warunku umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie 

potencjalnych wykonawców jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia konkurencji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadza wnioskowanej zmiany. 

Pytania – zestaw 2 z dnia 27.07.2021 r. 

2. W odniesieniu do zapisu SWZ pkt. XVIII ust. 1 ppkt. 2b) Czy Zamawiający dopuszcza by kierownik 

budowy posiadał pięcioletnie doświadczenie jako kierownik budowy /kierownik robót 

mostowych? Zakres doświadczenia dla osoby skierowanej do realizacji zamówienia na 

stanowisku kierownika budowy nie powinien ograniczać jego doświadczenie tylko do 

doświadczenia na stanowisku kierownika robót, ale przede wszystkim powinien wymagać 

doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i zmienia w pkt XVIII.1.2) b) SWZ warunek dot. 

kierownik budowy. 

Nowe brzmienie: 

b) kierownik budowy – minimum 1 osoba: 

minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej; 

minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami 

budowlanymi jako kierownik robót mostowych i/lub kierownik budowy, liczone od daty uzyskania 

uprawnień budowlanych. 
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Pytania – zestaw 3 z dnia 27.07.2021 r. 

3. W związku z zamiarem udziału w przedmiotowym zamówieniu zwracamy się z prośbą o zmianę 

warunku SWZ Rozdział XVIII ust. 1 pkt 2) ppkt. b) na następujący:  

b) kierownik budowy – minimum 1 osoba:  

minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej;  

minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu 

robotami budowlanymi jako kierownik robót mostowych i/lub kierownik budowy, liczone od 

daty uzyskania uprawnień budowlanych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 2. 

Pytania – zestaw 4 z dnia 27.07.2021 r. 

4.1. Ilości robót w przedmiarze wskazanym przez Zamawiającego, zdaniem Wykonawcy nie 

pokrywają w całości koniecznych do wykonania napraw. Czy Zamawiający, po potwierdzeniu 

zwiększenia zakresu koniecznych napraw będzie zwiększone ilości rozliczał po cenach 

jednostkowych? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu robót.  

4.2. Co oznacza przedmiar z maksymalnym zakresem? Czy Zamawiający ogranicza roboty 

remontowe do ilości wskazanych w przedmiarze i w trakcie realizacji, po osiągnięciu ilości 

przedmiarowych dalsze, konieczne do wykonania roboty będą zaniechane? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający udzieli wyjaśnień w późniejszym terminie. 

4.3. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono dużą ilość rys w strefach wspornikowych zarówno od spodu 

konstrukcji jak i od góry na kapach chodnikowych (pęknięcia/rysy na izolacjionawierzchni z 

żywicy), z których część wskazuje na pęknięcia przez cały przekrój kapy (białe wykwity od spodu). 

Czy Zamawiający będzie wymagał ich naprawy np. poprzez iniekcję żywiczną i naprawę 

izolacjionawiechni chodników? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania iniekcji w miejscach występujących rys i mikrorys, oraz 

naprawy izolacjo-nawierzchni na chodnikach 

4.4. Czy Zamawiający będzie wymagał podniesienia obiektu na czas wykonania renowacji łożysk? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje podniesienia przęseł. 

4.5. W załączonej inwentaryzacji wskazano m.in. na zawilgocenia i wykwity wapienne w miejscach 

przerw dylatacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od 

Wykonawcy doszczelnienia dylatacji w ramach ceny kontraktowej.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje wykonania doszczelnienia dylatacji w ramach ceny kontraktowej 

4.6. W §3 p.1 wzoru umowy określono, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę wynikającą z oferty, zaś w załączniku 4 – kosztorys 

ofertowy – w uwagach ujęto zapis, że Zamawiający dokona płatności wyłącznie za faktycznie 

wykonane roboty. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczne 

roboty wykonane przez Wykonawcę.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający udzieli wyjaśnień w późniejszym terminie. 

Pytania – zestaw 5 z dnia 27.07.2021 r. 

5. Zwracamy się z pytaniem do Zamawiający czy uzna on za spełnienie warunku udziału  

w postępowaniu postawionego w pkt. XVIII ust. 1 ppkt. 2a) SWZ, gdy Wykonawca na 

potwierdzenie przedstawi:  
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a) projektant– minimum 1 osoba:  

minimalne kwalifikacje zawodowe:  

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej 

mostowej  

minimalne doświadczenie zawodowe:  

- minimalne doświadczenie zawodowe: pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu 

obiektów mostowych na stanowisku projektanta branży mostowej, w tym minimum jednego 

projektu budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektu inżynierskiego żelbetowego.  

Powyższe pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencji i umożliwi większej rzeszy 

Wykonawców na udział w przedmiotowym postępowaniu. 

Wyjaśnienie Zamawiającego 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i zmienia w pkt XVIII.1.2) a) SWZ warunek dot. 

projektanta. 

Nowe brzmienie: 

a) projektant– minimum 1 osoba: 

minimalne kwalifikacje zawodowe: 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej 

 minimalne doświadczenie zawodowe: 

- minimalne doświadczenie zawodowe: pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu 

obiektów mostowych na stanowisku projektanta branży mostowej, w tym minimum jednego 

projektu  budowy, przebudowy rozbudowy lub remontu obiektu inżynierskiego żelbetowego. 

Pytania – zestaw 6 z dnia 28.07.2021 r. 

6. Proszę o podanie rodzaju mat węglowych.  

Wyjaśnienie Zamawiającego 

Zadanie jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Ilości i rodzaj mat określa projektant na bazie danych  

z własnej inwentaryzacji i obliczeń. Ponadto, Zamawiający nie może podawać szczegółowych danych 

mogących wskazać producenta lub dostawcę materiału. 

 
II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od 

wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią  

i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.284 ust.3 i art.286 ust.3 

Pzp, Zamawiający przedłuża terminu składnia ofert do dnia 10.08.2021r. godz.10:00 I na 

postawie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.: 

• dotychczasową datę „02.08.2021 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu 

składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „10.08.2021 r.” 

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

• dotychczasową datę „31.08.2021 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania 

ofertą, zmienia na datę: „08.09.2021 r.” 

 

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania (ID 484753). 

 

p.o. DYREKTORA  

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 


