
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 2 

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: Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ustroju nośnego? 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się optymalizacji ustroju nośnego. 

Pytanie Nr 2: Proszę o wskazanie czy roboty będą prowadzone przy całkowitym wyłączeniu 

ruchu w obrębie mostu, czy zachowany będzie ruch wahadłowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z szczegółowymi wymaganiami 

określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) Zamawiający nie dopuszcza 

zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót. 

Pytanie nr 3: Proszę o określenie poziomu szerokości pracujących (W) dla barieroporęczy na 

obiekcie mostowym. 

Odpowiedź: Na krawędziach obiektu zamontować system barier ochronnych o poziomie 

szerokości pracującej W1 lub system spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), który spełnia warunek bezpieczeństwa, nie 

dopuszczając do zjechania koła pojazdu z pomostu. 

Pytanie nr 4: Czy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w okresie 

zimowym (listopad, grudzień) istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania robót. 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu realizacji 

zamówienia w sytuacjach określonych w § 23 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. 

Pytanie Nr 5: Czy ze względu na nagłe i nie przewidziane zmiany cen materiałów Zamawiający 

przewiduje waloryzację ceny kontraktu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. Zamawiający 

dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadkach określonych w projekcie umowy - § 23 

ust. 1 pkt 3. 

Pytanie Nr 6: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe przy 

przebudowie mostu na ul. Szczebrzeskiej, czy podczas robót na innych obiektach mostowych do 

50% wartości tego zamówienia zgodnie z zapisem SWZ dział IV „Opis przedmiotu 

zamówienia” pkt.5 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ. 



Pytanie Nr 7: Czy Wykonawca zgodnie z zapisem SWZ dział VIII „warunki udziału w 

postępowaniu” pkt.4 powinien dysponować kierownikami robót instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ponieważ zgodnie z &9 

Warunków umowy Zamawiający nie określa kierowników takich branż. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w projekcie umowy. 

Pytanie Nr 8: W SWZ dziale VIII pkt.4 o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty 

dysponujące kierownikiem budowy posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi nabytym podczas pełnienia funkcji kierownika robót mostowych w specjalności 

inżynieryjnej mostowych , natomiast w dziale XIX pkt.2 ppkt.2 doświadczenie powinno polegać 

na pełnieniu funkcji Kierownika budowy prosimy o sprecyzowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SWZ 

Pytanie Nr 9: W dziale XX SWZ „Prowadzenie procedur wraz z negocjacjami” Zamawiający 

określił , że przy wyborze ofert do negocjacji zastosuje kryterium ceny, czy w negocjacjach 

jedynym kryterium będzie cena czy może też gwarancja bądź doświadczenie kierownika. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku prowadzenia negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 2, negocjacje treści ofert dotyczą wyłącznie tych elementów treści 

ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Jednocześnie informujemy, 

że Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób 

prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone 

negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

Pytanie Nr 10: W „projekcie umowy” &2 pkt. 13 jest „ewentualne wykonanie drogi 

dojazdowej” prosimy o wyjaśnienie, czy będzie konieczne wykonanie takiej drogi , a jeżeli tak 

to prosimy o podanie jakie będą wymagania co do jej parametrów takich jak szerokość, 

długość, materiały z jakiej ma być wykonana gdyż wpłynie to na wartość kontraktu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z szczegółowymi wymaganiami 

określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) Zamawiający nie dopuszcza 

zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót. Zamawiający nie wymaga wykonania drogi 

dojazdowej. 

Pytanie Nr 11: Z uwagi na to , że długość gwarancji może wynosić max 120m-cy , czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie gwarancji np. na okres 60 m-cy z późniejszym 

wznowieniem. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 452 ust. 9 p.z.p. jeżeli okres, na jaki 

ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 

lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

Pytanie Nr 12: Czy Zamawiający przewiduje zakończenie robót w 2023 r jeżeli zgodnie z 

„projektem umowy”& 23 pkt.2 ppkt.a przedłuży się procedura przetargowa wyboru 

najkorzystniejszej oferty (jak w takim przypadku będzie wyglądała płatność za wykonane 

roboty). 

Odpowiedź: Zamawiający, ze względu na planowane dofinansowanie inwestycji, które 

wymaga zakończenia prac w 2022 roku nie dopuszcza zakończenia robót w 2023 roku. 

Zamawiający zmienia treść SWZ. 

Pytanie Nr 13: Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z „projektem umowy” &20 długość 

okresu rękojmi równa się okresowi gwarancji. 



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że długość okresu rękojmi równa się okresowi 

gwarancji. 

2. Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji 

warunków zamówienia: 

 

2.1 ISTNIEJĄCY ZAPIS w IV ust. 5 SWZ: 
„Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. Zamówienie 

może zostać udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienie będzie polegało na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych i będzie zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego 

zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Warunki udzielenia zamówienia a) Zamawiający 

będzie posiadał niezbędne środki finansowe na ich realizację oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu 

robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia, b) dotychczasowy Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością, 

c) dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, 

d) Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, e) Udzielone zamówienie będzie realizowane 

na zasadach określonych w umowie podstawowej i nie przekroczy 50% jej podstawowej wartości. Całkowita 

wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości:” 

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM: 

„Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 i 8.” 

2.2 ISTNIEJĄCY ZAPIS w §9 w załączniku Nr 6 do SWZ-projekt umowy  
1. „Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie ………………… z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności ……………………...., 

b) kierownika robót branży sanitarnej w osobie ………. z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności ……………………… 

c) kierownika robót branży elektrycznej w osobie ………. z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności ……………………… 

d) kierownika robót branży teletechnicznej w osobie ………. z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności ……………………… 

e) kierownika robót branży drogowej w osobie ………. z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności ……………………… 

2. Zamawiający powoła Inspektora nadzoru robót: 

a) branży mostowej, 

b) branży elektrycznej, 

c) branży teletechnicznej, 

d) branży sanitarnej, 

e) branży drogowej.” 

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM: 
„ 1. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie ………………… z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności mostowej, 

b) kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie ………. z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

c) kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych w osobie ………. z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 



d) kierownika robót branży telekomunikacyjnej w osobie ………. z uprawnieniami budowlanymi 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 

e) kierownika robót branży drogowej w osobie ………. z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej 

2.Zamawiający powoła Inspektora nadzoru robót: 

a) branży mostowej, 

b) branży elektrycznej, 

c) branży telekomunikacyjnej, 

d) branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

e) branży drogowej.” 

2.3 ISTNIEJĄCY ZAPIS w XIX ust. 2 pkt 2 SWZ 
„2) Doświadczenie kierownika budowy (D) - waga kryterium 20%. 

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; - Zamawiając 

przyzna Wykonawcy następującą ilość punktów: 

Punktacja: 

za doświadczenie uzyskane na 1 zadaniu - 0 pkt, 

- za doświadczenie uzyskane na 2 zadaniach - 5 pkt, 

- za doświadczenie uzyskane na 3 zadaniach - 10 pkt, 

- za doświadczenie uzyskane na 4 zadaniach - 15 pkt, 

- za doświadczenie uzyskane na 5 i więcej zadaniach - 20 pkt 

 

Zaoferowanie doświadczenia kierownika budowy niższego niż przy 1 zadaniu lub w sytuacji, gdy w ofercie nie 

został w ogóle uwzględniony element podlegający ocenie w ramach danego kryterium będzie skutkować 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 p.z.p.” 

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM: 

„2) Doświadczenie kierownika budowy (D) - waga kryterium 20%. 

W zakresie tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie w pełnieniu funkcji 

Kierownika robót 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 robót przy 

realizacji 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie mostu o wartości nie mniejszej niż  3 000 000,00 

zł; - Zamawiając przyzna Wykonawcy następującą ilość punktów: 

Punktacja: 

za doświadczenie uzyskane na 1 zadaniu - 0 pkt, 

- za doświadczenie uzyskane na 2 zadaniach - 5 pkt, 

- za doświadczenie uzyskane na 3 zadaniach - 10 pkt, 

- za doświadczenie uzyskane na 4 zadaniach - 15 pkt, 

- za doświadczenie uzyskane na 5 i więcej zadaniach - 20 pkt 

 

Zaoferowanie doświadczenia kierownika budowy niższego niż przy 1 zadaniu lub w sytuacji, gdy w ofercie nie 

został w ogóle uwzględniony element podlegający ocenie w ramach danego kryterium będzie skutkować 



odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 p.z.p.” 

 

2.4 ISTNIEJĄCY ZAPIS w VII ust. 1 SWZ: „1. Termin realizacji zamówienia wynosi 240 dni 

liczonych od podpisania umowy.” 

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM: „1. Termin realizacji zamówienia – do 28 

grudnia 2022roku” 

 

2.5 ISTNIEJĄCY ZAPIS w §5 w załączniku Nr 6 do SWZ-projekt umowy: „Wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia ustala się w terminie: do 240 dni, licząc od daty podpisania umowy na 

wykonanie zamówienia.” 

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM: „Wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

ustala się w terminie: do 28 grudnia 2022 roku.” 

 

2.6 ISTNIEJĄCY ZAPIS w VII ust. 1 SWZ: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 

30 dni, tj. do dnia 23.04.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.” 

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 

30 dni, tj. do dnia 29.04.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.” 

 

2.7 ISTNIEJĄCY ZAPIS w VIII ust. 1 SWZ: „Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 

24.03.2021 r. do godziny 09:00” 

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM: „Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 

30.03.2021 r. do godziny 10:00” 

 

2.8 ISTNIEJĄCY ZAPIS w VIII ust. 3 SWZ: „Otwarcie ofert następ w dniu 24.03.2021 r. o 

godzinie 09:15” 

ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYM: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2021 r. o 

godzinie 10:15” 

 

3. Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 1 p.z.p. zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz 

na podstawie art. 271 ust. 2 p.z.p. przedłuża termin składania ofert do 30 marca 2022 roku 

do godziny 10:00. 

4. 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 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdg_zamosc


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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