
Zamawiający 

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCIU 

ul. Kilińskiego 86 

22-400 Zamość 

Zamość, data 22.03.2022 r. 

Dotyczy postępowania pod nazwą Przebudowa mostu na ul Szczebrzeskiej w Zamościu – 

JNI 1024960 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 2022/BZP 00080302/01 dnia 9 marca 2022 r. 

Wyjaśnienie treści SWZ Nr 1 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje: 

Pytanie nr 1: Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w druku SWZ pkt XVIII gdzie jest: 

„Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 24.03.2021 r. do godziny 09:00” Powinno być 

chyba: „Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 24.03.2022 r. do godziny 09:00” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa 24.03.2022 o godz. 

09:00. Informacja taka podana jest w ogłoszeniu w BZP nr 00080302/01 z dn. 09.03.2022 oraz 

na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/583415. 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany oczywistej omyłki pisarskiej w treści SWZ.  

Pytanie Nr 2: Prosimy o jednoznaczne opisanie procedury wyboru Wykonawcy. SWZ opisany 

jest – w tytule „bez negocjacji” natomiast opisy w środku przewidują negocjacje z trzema 

wykonawcami z najwyżej ocenionymi Wykonawcami. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w treść Specyfikacji Warunków Zamówienia znak 

SPZ.272.2.2022 przewiduje fakultatywne negocjacje, o których mowa w art. 275 pkt 2 p.z.p. 

Zamawiający informuje, że nazwa umieszczona w tytule pliku nie jest wiążąca dla 

Wykonawców. 

Pytanie nr 3: Czy związku z dramatyczną sytuacją na rynku profili stalowych (niedoborami 

materiałów oraz braków asortymentu) w przypadku trudności z zakupem belek HEB500 

Inwestor zezwoli na wykonanie konstrukcji z belek spawanych – o analogicznej nośności ale 

wykonanych na wytwórni konstrukcji stalowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji z belek spawanych - o 

analogicznej nośności ale wykonanych na wytwórni konstrukcji stalowej.  

Pytanie nr 4: Prosimy o umieszczenie kosztorysów w formie edytowalnej np. w formacie excel. 

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza przedmiary robót w formie edytowalnej. Jednocześnie 

informujemy, że Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną przedmiarów robót 

sporządzoną przez projektanta a wersje edytowalne powstały za pomocą konwersji plików z 

formatu .pdf na format .xls. Zamawiający nie odpowiada za nieścisłości powstałe przy 

konwersji plików.  

Pytanie Nr 5: Prosimy o sprawdzenie przedmiarów udostępnionych w pliku „ Załącznik Nr 11 

do SWZ - Przedmiary robót” przedmiar na roboty telekomunikacyjne jest zamieszczony w pliku 

pod nazwą „Przedmiar robot telekomunikacja” oraz „Przedmiar robót - kolizje 

telekomunikacja” są to dwa te same przedmiary. Czy plik miał być podwójnie zamieszczony? 

Czy któryś plik został nadpisany na inny w efekcie czego jakiś z przedmiarów nie został 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/583415


umieszczony? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiar robót o nazwie „Przedmiar robót - kolizje 

telekomunikacja.pdf” został umieszczony omyłkowo oraz jego zawartość jest tożsama z 

przedmiarem robót branży telekomunikacyjnej. Wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć 

kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie przedmiarów robót sporządzonych na 

podstawie: 

1) Przedmiar robót- branża mostowa i drogowa 

2) Przedmiar robót - branża sanitarna 

3) Przedmiar robot telekomunikacja 

4) Przedmiar robót - branża sanitarna 

5) Przedmiar robót - kolizje elektryczne 

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później 

niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udziela wyjaśnień nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – zamawiający nie przedłuża 

terminu składania ofert art. 284 ust. 2 i 3 p.z.p.). 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej 

zamawiającego http: https://platformazakupowa.pl/pn/zdg_zamosc: 

a) treść pytań o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz 

b) wyjaśnienia zamawiającego SWZ 

– bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ. 

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralna 

częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią niniejszych 

wyjaśnień i zmian, jako obowiązujące należy traktować pisma zawierające późniejsze 

oświadczenia Zamawiającego. 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi 

się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest 

zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p. 

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia 

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do 

zamawiającego upływa 28 marca 2022 r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. 

a p.z.p. 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdg_zamosc

		2022-03-22T10:40:50+0100




