
 

 

 
WZDW.WZP.271-15/21                          Poznań, dnia  26 marca 2021 r. 
 

WSZYSCY  WYKONAWCY 
 

dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: 1. Remont drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – 
Sompolno – Kłodawa – Dąbie na odc. od m.Kłodawa do m. Krzewata w granicach istniejącego pasa 
drogowego – Etap 1, 2. Przebudowa przepustu zlokalizowanego pod drogą wojewódzka nr 263  
w m. Kłodawa. 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),dalej 
ustawa Pzp wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie 1: 
1. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 7.2. pkt. 4a) IDW  
Wnosimy o zmianę warunku udziału zapisanego w pierwszym odnośniku wskazanego wyżej punktu z  „jednego 
zadania związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE na drodze  kategorii 
minimum gminnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto” na  
„jednego zadania związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze klasy technicznej minimum  
G o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto oraz jednego zadania związanego z wykonaniem 
podbudowy (nawierzchni) w technologii MCE na drodze kategorii minimum gminnej o wartości nie mniejszej 
niż 300 000,00 zł brutto”. 
Uzasadnieniem do zmiany zapisów warunku udziału na powyższy jest określanie warunków dotyczących 
zdolności technicznej, poprzez powiązanie ich z przedmiotem zamówienia, proporcjonalnością do przedmiotu 
zamówienia ale również odstąpienie od formułowania warunków w sposób nadmiernie 
wygórowany.  Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, że „proporcjonalność należy rozumieć przy 
tym, jako zakaz ustanowienia wymogów nadmiernie wygórowanych, eliminujących w sposób nieuzasadniony 
wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Dlatego też sformułowanie odpowiednich warunków 
udziału w postępowaniu wymaga wyważenia z jednej strony uzasadnionych potrzeb zamawiającego, z drugiej 
zaś umożliwienia dostępu do tego zamówienia szerokiej grupie wykonawców” (uchwała z dnia 3 czerwca 2015r., 
KIO/KD 30/15). 
Za zmianą określonego wcześniej warunku udziału na proponowany niniejszym wnioskiem przemawia 
bezsporny fakt, iż  doświadczenie ułożenia warstwy bitumicznej (w przedmiotowym przypadku bezpośrednio 
podbudowy bitumicznej) na warstwie podbudowy w technologii MCE nie różni się istotnie od doświadczenia  
w ułożeniu warstwy bitumicznej na innej warstwie bitumicznej czy na warstwie podbudowy betonowej 
cementowej czy na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego. Natomiast wprowadzenie takiego warunku 
udziału jaki jest obecnie „wykonania nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE” zamiast wymogu 
posiadania doświadczenia wykonania nawierzchni bitumicznej oraz doświadczenia wykonania nawierzchni  
w technologii MCE w sposób jawny utrudnia uczciwą konkurencję i zawęża grono wykonawców mogących  
w należyty sposób wykonać przedmiotowe zamówienie do nielicznych Wykonawców (którzy zapewne 



 
 
własnymi silami nie będą wykonywać nawierzchni w technologii MCE – niniejsze wynika z badania rynku 
wykonawców takiej technologii).  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej. Jednakże w celu zapewnienia uczciwej konkurencji, Zamawiający działając w trybie art. 
286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje warunki udziału w ten sposób, że pkt. 7.2.4)a) otrzymuje brzmienie: 
„4) a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej: 
 jednego zadania związanego z ułożeniem nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej o wartości nie 

mniejszej niż 300 000,00 zł brutto oraz jednego zadania związanego z wykonaniem podbudowy 
(nawierzchni) w technologii MCE za minimum 300 000,00 zł brutto 

 dwóch zadań związanych z budową, przebudową obiektu inżynierskiego drogowego na cieku wodnym. 
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez 
Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu 
odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut”. 
 
Pytanie 2 
Warunki udziału w postępowaniu pkt. 7.2. pkt. 4b) IDW oraz opis kryteriów pkt. 18.1. IDW „doświadczenie 
kierownika” 
Wnosimy o zmianę warunku udziału z: 
„Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
oraz, który pełnił obowiązki kierownika budowy/robót przy realizacji min. 1 zadania związanego z wykonaniem 
nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE na drodze kategorii minimum gminnej, doprowadzone do 
odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto” na: 
„Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
oraz, który pełnił obowiązki kierownika budowy/robót przy realizacji min. 1 zadania związanego z wykonaniem 
nawierzchni bitumicznej na drodze klasy technicznej minimum G, doprowadzone do odbioru i rozliczenia 
końcowego robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto” 
Uzasadnieniem zmiany jest wykluczenie nieuczciwej konkurencji poprzez zapis warunków udziału zdolności 
zawodowej kierownika jako doświadczenia kierownika budowy na robotach na drogach nawet gminnych 
byleby z doświadczeniem ułożenia nawierzchni bitumicznej na podbudowie MCE (pomimo iż przedmiotowe 
zamówienie wykonywane jest na drodze wojewódzkiej klasy technicznej G), i odbiegającego od bardziej 
istotnego dla przedmiotowego zamówienia, tj. posiadania przez kierownika budowy doświadczenia wykonania 
nawierzchni bitumicznej na drodze klasy technicznej minimum G o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł 
brutto. Jednocześnie wnosimy o dostosowanie kryterium oceny ofert „doświadczenia kierownika budowy” 
odpowiednio do proponowanej zmiany zapisu warunku udziału zdolności zawodowej (doświadczenie 
kierownika budowy). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie „doświadczenie 
kierownika budowy”. 



 
 
Zamawiający oczekuje od Kierownika budowy wykazania się doświadczeniem w zakresie wykonania 
nawierzchni bitumicznych na podbudowie wykonanej w technologii MCE. 
 
Pytanie 3 
Ad kosztorys ofertowy br drogowa. SST D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem podaje 
wymagania dla mieszanki związanej cementem C ¾ o uziarnieniu 0/16 mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
zastosowanie mieszanki związanej cementem C ¾ o uziarnieniu 0/8 mm przy spełnieniu wymaganego 
warunku wytrzymałości od 4 do 6 MPa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podbudowę z mieszanki związanej cementem należy wykonać zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST D-04.05.01. 
 
Pytanie 4 
W projekcie budowlano wykonawczym w punkcie 3.5 jest opisana konstrukcja pobocza umocnionego kostką 
brukową. Prosimy o wyjaśnienie gdzie ta pozycja znajduje się w kosztorysie ofertowym, lub o korektę 
kosztorysu o tą pozycję. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w/w pozycja nie jest przewidziana do realizacji na tym etapie robót. 
 
Pytanie 5 
W projekcie budowlano wykonawczym w punkcie 4.1 jest opisana renowacja rowu z wywozem nadmiaru ziemi 
oraz wycięcie krzaków w obrębie rowu. Prosimy o wyjaśnienie gdzie te pozycje znajdują się w kosztorysie 
ofertowym, lub o korektę kosztorysu o te pozycję. 
Odpowiedź: 
Renowacja rowu z wywozem nadmiaru ziemi została przyjęta w robotach ziemnych – wykonanie wykopu,  
poz. 25 TER. 
 
Pytanie 6 
Na rys. nr 5 znajduje się opornik 12x25 cm. Opornika takiego nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy  
o wyjaśnienie i ewentualna korektę kosztorysu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w/w pozycja nie jest przewidziana do realizacji na tym etapie robót. 
 
Pytanie 7 
W projekcie stałej organizacji ruchu na stronie 12 i 13 są wymienione inne ilości oznakowania pionowego  
i poziomego niż w kosztorysie ofertowym. Prosimy o potwierdzenie, iż ilości podane w kosztorysie są 
prawidłowe. 
Odpowiedź: 
Ilość oznakowania pionowego i poziomego podana w kosztorysie jest prawidłowa i przewiduje wykonanie 
zakresu robót na wskazanym i przyjętym do realizacji odcinku – etap 1. 
 
 



 
 
Pytanie 8 
Ad. kosztorys przepust. SST D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej cementem podaje wymagania dla 
mieszanki związanej cementem C 1,5/2o uziarnieniu 0/16 mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 
mieszanki związanej cementem C 1,5/2 o uziarnieniu 0/8 mm przy spełnieniu wymaganego warunku 
wytrzymałości od 2 do 4 MPa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podbudowę z mieszanki związanej cementem należy wykonać zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST D-04.05.01. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy § 2 pkt 5 oraz § 7 pkt 3 projektu umowy.  
Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” 
Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub 
odrzucenia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że bez zbędnej zwłoki będzie dokonywał weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie 
zatwierdzenia lub odrzucenia „protokołu konieczności”. 
 
Pytanie 10  
Dotyczy § 8 pkt 1 oraz § 8 pkt 3 projektu umowy.  
W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty budowlane (z innymi cenami 
niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę tego zapisu tak, aby Podwykonawca nie musiał podpisywać 
zestawienia wartościowego wykonanych robót, a jedynie zestawienie ilościowe (czyli obmiar robót), ze 
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostały zrealizowane 
przez tychże Podwykonawców. Prosimy o ograniczenie zobowiązania Wykonawcy w kwestii Podwykonawców 
do: załączenia do faktury zestawienia wartości wykonanych robót, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru  
i podpisanego przez Podwykonawcę, bazującego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym 
nieuzasadnione jest żądanie przez Zamawiającego, aby Podwykonawcy podpisywali wartościowe zestawienie 
robót do faktury wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego. W związku z powyższym, wnosimy 
również o usunięcie w § 8 pkt 3 Umowy zapisu „podpisane przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 
zgłoszonych do rozliczenia”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia iż z uwagi na fakt, że wybór wykonawcy następuje w ramach zamówienia publicznego, 
zgodnie z zasadą którego złożenie oferty w postępowaniu jest jawne, Zamawiający nie zgadza się na taką 
zmianę zapisu § 8 pkt 1 oraz § 8 pkt 3 Projektowanych postanowień umowy (dalej PPU). 
 
Pytanie 11  
Dotyczy § 16 pkt 5 projektu umowy.  
W § 16 pkt 5 Umowy Zamawiający wskazał, że wraz z projektem umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada  Zamawiającemu 
dokumenty dotyczące przyszłego podwykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, a także 
referencje potwierdzające, że Podwykonawca, Dalszy podwykonawca wykonał co najmniej trzy roboty  



 
 
o zakresie zgodnym z umową podwykonawczą. Ponadto w przedmiotowym paragrafie Umowy wskazane 
zostało, że wymagania te dotyczą innego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy niż ten, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 36b ust. 1 PZP. W ocenie Wykonawcy wymaganie 
przedstawienia wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o którym mowa w przywołanym paragrafie umowy, referencji na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest sprzeczne z prawem zamówień publicznych. 
Zgodnie z art. 22a Ustawy PZP Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do przekazania tych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu że proponowany 
inny podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym nie podwykonawca na 
które go zasoby powołał się wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Mając na względzie 
treść przywołanych powyżej przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stwierdzić należy, że obowiązek 
przedstawienia referencji jako dowodu na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
dotyczy wyłącznie tych podwykonawców na których zasoby powołał się Wykonawca w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub który ma zastąpić w trakcie realizacji podwykonawcę na 
którego zasoby powołał się Wykonawca w trakcie procedury przetargowej. Tym samym § 16 pkt 5 Umowy  
w zakresie w jakim określa obowiązek przedstawienia referencji jako dowodu na spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu również odnośnie podwykonawców, na których zasoby Wykonawca nie powoływał się  
w trakcie postępowania przetargowego jest sprzeczny z Prawem Zamówień Publicznych, gdyż przepisy 
formułują tego rodzaju obowiązek wyłącznie w zakresie tych podwykonawców którzy udostępniają swoje 
zasoby wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu, względnie w trakcie realizacji robót budowlanych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wymóg referencji dotyczących podwykonawcy, o którym mowa w § 16 pkt 5 PPU 
nie dotyczy spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Ma jedynie potwierdzać, że firma podwykonawcy ma 
doświadczenie w realizacji danego zakresu prac. 
 
Pytanie 12  
Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 3 projektu umowy.  
Wnosimy o zamianę w § 20 pkt 1 ppkt 3 słowa "opóźnienie" na słowo: "zwłoka". W ocenie Wykonawcy kara 
umowna jako forma zryczałtowanego odszkodowania za nie wypełnienie zobowiązań wskazanych w Umowie 
powinna być określona za niewykonanie tych obowiązków z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czyli za 
opóźnienie kwalifikowane – zwłokę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje zapis § 20 pkt 1 ppkt 3 PPU, który 
otrzymuje brzmienie: 
„3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminów ustalonych w protokole 
odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi (w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego) 



 
 
– w wysokości 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego  na usunięcie wad”. 
 
Pytanie 13  
Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 4) oraz § 20 pkt 3 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kary 
za odstąpienie od umowy określonej w w/w pkt projektu umowy do 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki.   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 11 projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie w ppkt 11), że kara ta zostanie naliczona 
w przypadku, gdy niezgodne oznakowanie, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 
starannością będą wynikały z winy Wykonawcy. W sytuacji np. kradzieży oznakowania lub jego zniszczenia 
przez osoby trzecie w godzinach nocnych, Wykonawca nie będzie w stanie poprawić oznakowania 
bezpośrednio po wystąpieniu takiego zdarzenia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje zapis § 20 pkt 1 ppkt 11 PPU, który 
otrzymuje brzmienie: 
„11) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, z przyczyn zależnych od 
wykonawcy, oznakowanie  na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania  
z nienależytą starannością  w wysokości 1.000 zł brutto”. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy § 20 pkt 2 projektu umowy.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 30% do 20%.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy § 22 pkt 5 ppkt 1 lit. c) projektu umowy.  
Wykonawca zwraca się z prośba o wykreślenie zapisu i zastąpienie go następującym” c) na koszt Strony z winy, 
której nastąpiło rozwiązanie umowy niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym przez 
Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót przerwanych, Zamawiający zleci 
innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego 
upoważnienia sądu w tym zakresie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin 
składania ofert do 01.04.2021 r. do godz. 12:00. 



 
 
W związku z powyższym Zamawiający podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść               
pkt. 14.1,  16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:  

 
14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert  i trwa do dnia 30.04.2021 r. włącznie.  
16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem 

platformy  platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, w terminie                      
do 01.04.2021 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego. 

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 01.04.2021 r., o godzinie 12:05 czasu 
lokalnego. 

 
 
 


