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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 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp),  
 

w dniu 06.04.2022 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn.: „Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze 

na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO)”, Nr sprawy 016/2022. 

 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, 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 uPzp: 

Uwaga: zmiany treści SWZ wprowadzone przez Zamawiającego zaznaczono tłem koloru żółtego. 

Pytania – zestaw 1 z dnia 05.04.2022 r. 

1.1. Proszę o informację jakie są kryteria oceny ofert? W opisie kryteriów w SWZ są podane 2 kryteria 

tj. cena 60% i gwarancja 40%, natomiast w sposobie przyznawania punktów są podane 3 

kryteria, tj. cena 60% , gwarancja 20% i termin wykonania 20%.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W przedmiotowym zamówieniu obowiązują 3 kryteria oceny ofert zgodnie z pkt 4.3 w SEKCJI IV 

ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt XXI.2.3 SWZ. 

Wobec tego, Zamawiający zmienia treść pkt XXI.1. SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

i odpowiadającymi im znaczeniami: 

1) Cena (C) - 60% (pkt) 

2) termin realizacji zadania (T) - 20% (pkt) 

3) Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane (G) - 20% (pkt)” 

1.2. W SWZ podany jest termin wykonania robót i w każdym przypadku jest skrócony o 5 dni  

w przypadku robót drogowych. Ponadto w ogłoszeniu jest podany czas na wykonanie 180 dni. 

jaki jest zatem właściwy termin realizacji robót?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W ogłoszeniu o zamówieniu, w pkt dot. „Okresu realizacji zamówienia”, Zamawiający ma możliwość 

podania jedynie ilości dni, miesięcy lub lat, w tym przypadku Zamawiający wybrał podanie 

maksymalnego terminu wykonania zamówienia, tj. „180 dni”. Szczegółowe informacje dotyczące 

poszczególnych terminów wykonania zamówienia do wyboru przez Wykonawcę wraz z terminami 

poszczególnych etapów Zamawiający przedstawił w SWZ.  

W odniesieniu do „skrócenia terminów wykonania robót o 5 dni”, Zamawiający zmienia : 

• treść pkt VI. SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:  

„Zamówienie realizowane będzie w terminie wybranym przez Wykonawcę spośród trzech 

narzuconych przez Zamawiającego terminów: 180 dni lub 150 dni lub 120 dni, przy czym  Zamawiający 

ustala terminy wykonania poszczególnych etapów: 

1) 180 dni z tego  130  na wykonanie  I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III 

2) 150 dni z tego  100  na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III 

3) 120  dni z tego  70  na wykonanie I etapu i  50 dni na wykonanie etapów II i III 

Faktyczny termin wykonania zamówienia zostanie zadeklarowany przez wykonawcę w formularzu 

ofertowym, zgodnie z pkt  XXI.2.2) SWZ 
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• treść pkt 1.2) wzoru formularza ofertowego (załącznika Nr 3 do SWZ), który otrzymuje nowe 

brzmienie:  

„2) z terminem wykonania zamówienia …………. dni z tego na wykonanie I etapu …..dni i …… na 

wykonanie II i III etapu 
( wpisać odpowiednio: 180 dni z tego  130  na wykonanie  I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III;  150 dni 

z tego  100  na wykonanie I etapu i 50  dni na wykonanie etapów II i III; 120  dni z tego  70  na wykonanie I etapu i  50 

dni na wykonanie etapów II i III) 

(podlega ocenie według kryterium „termin realizacji zadania”)” 

• treść pkt 6. OPZ (opisu przedmiotu zamówienia-części załącznika Nr 2 do SWZ), który otrzymuje 

nowe brzmienie:  

„6. Termin realizacji zamówienia :  (zgodnie z deklaracją 120-180 dni) dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy. Zamawiający zakłada następujący haromonogram prac 

1) 180 dni z tego  130  na wykonanie  I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III 

2) 150 dni z tego  100  na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III 

3) 120  dni z tego  70  na wykonanie I etapu i  50 dni na wykonanie etapów II i III 

1.3. Czy Zamawiający wydłuży czas na wykonanie robót drogowych? Podany przez Zamawiającego 

czas realizacji może być zbyt krótki na wykonanie robót ze względu na ograniczenia związane  

z uzgodnieniem projektu czasowej organizacji ruchu lub etapowaniem robót związanych z 

brakiem możliwości zamknięcia całego odcinka. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu etapu robót drogowych z przyczyn innych 

niż wymienione we wzorze umowy.  

Jednocześnie informuję, że procedurę uzgodnienia czasowej organizacji ruchu dla etapów II i III 

przeprowadzić można w czasie trwania Etapu I  

 

II. W związku ze zmianami treści SWZ przedstawionymi w pkt I., Zamawiający nie przekazuje 

ujednoliconej treści SWZ oraz OPZ (części załącznika Nr 2 do SWZ),  a jedynie ujednolicony 

wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 3 do SWZ, oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ”, 

uwzględniający wprowadzone zmiany, zaznaczone w treści formularza tłem koloru żółtego. 

Ujednolicenie OPZ nastąpi przed zawarciem Umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się  z ich 

treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, Zamawiający nie przedłuża 

terminu składnia ofert. 

 

IV. ZMIANA Nr 1 treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

V. 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 590972). 

 

 

p.o. DYREKTORA  

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 

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

 


