
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 3 

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 ujednolicenie zapisów SWZ odnośnie warunków udziału w 

postępowaniu.  

Zgodnie z rozdziałem VIII SWZ Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dysponowania 

jakimkolwiek sprzętem w celu spełniania warunków udziału w postepowaniu, natomiast  

w rozdziale X pkt 4 ppkt 5) SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił 

podmiotowe środki dowodowe m.in.: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz  

z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 9 do SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia warunku odnośnie dysponowania sprzętem i rezygnuje z 

wymogu określonego w rozdziale X ust. 4 pkt 5 SWZ - załącznik Nr 9 do SWZ. 

Pytanie Nr 2: Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ Zamawiający wymaga 

dysponowania m.in. osobą – „kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz posiadającym 

doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nabytym podczas pełnienia funkcji 

kierownika robót mostowych w specjalności inżynieryjnej mostowej przy realizacji, co 

najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie mostu drogowego o wartości 

robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł.” Natomiast w rozdziale XIX pkt 2 ppkt 2) SWZ - 

Doświadczenie kierownika budowy, Zamawiający stosuje zapis: „W zakresie tego kryterium 

Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika 

budowy osoby wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty, jako osoby skierowanej do 

realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w charakterze Kierownika budowy. Za 

skierowanie do pełnienia funkcji Kierownika budowy osoby posiadającej większe 

doświadczenie niż wymagane w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej i zawodowej, tj. doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegające 

na pełnieniu funkcji Kierownika budowy przy realizacji 1 zadania polegającego na budowie 

lub przebudowie mostu o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (…)”  

W odniesieniu do zapisów powyżej prosimy o informację czy Zamawiający w celu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz przyznania maksymalnej liczby punktów w ramach 

kryterium Doświadczenie kierownika budowy, dopuszcza przedstawienie na stanowisko 

Kierownika budowy, osoby posiadającej wymagane doświadczenie, nabyte podczas pełnienia 

funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika robót mostowych?  

W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o ujednolicenie zapisów SWZ oraz korektę 



formularza ofertowego. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na to pytanie dokonał już wyjaśnień tej kwestii w 

odpowiedzi na pytanie Nr 8 – wyjaśnienia Nr 2 do SWZ. Zamawiający zmienia zapisy 

formularza oferty. 

Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika budowy 

powinna legitymować się doświadczeniem w realizacji zadań polegających na budowie lub 

przebudowie mostu drogowego o wartości robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto?. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapisy SWZ o treści „O uzyskanie zamówienia mogą 

ubiegać się podmioty dysponujące kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz 

posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nabytym podczas pełnienia 

funkcji kierownika robót mostowych w specjalności inżynieryjnej mostowej przy realizacji, co 

najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie mostu drogowego o wartości 

robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł,” 

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. 
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