
Zamawiający 

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCIU 

ul. Kilińskiego 86 

22-400 Zamość 

Zamość, data 23.03.2022 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., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 

00093750/01 dnia 22 marca 2022 r. 

Wyjaśnienie treści SWZ Nr 4 

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 udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział na ten wniosek przy pytaniu Nr 4 w Wyjaśnieniach 

treści SWZ Nr 1. 

Pytanie Nr 2: Prosimy o potwierdzenie informacji, że Zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji. 

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. 

Pytanie nr 3: W związku z wybuchem wojny na Ukrainie oraz wynikającymi z tego faktu 

trudnościami w dostępie do: wyrobów stalowych, wyrobów bitumicznych oraz innych 

materiałów budowlanych pochodzących z importu, Wykonawca prosi o dodanie zapisu do 

umowy zapewniającego waloryzację wynagrodzenia w przypadku nagłych zmian cen. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. Zamawiający 

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

1 pkt 3. 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem 

pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym 

zakresie nie obciążą Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem 

pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym 

zakresie nie obciążą Wykonawcy. 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy nieodpłatnie teren pod plac 

składowy i zaplecze budowy w rejonie prowadzonych prac? Jeśli tak, to prosimy wskazać teren, 

który będzie udostępniony Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dysponuje terenem z przeznaczeniem na zaplecze 

budowy. Jednocześnie informujemy, że przyległa do obiektu mostowego ulica Szczebrzeska 

jest w chwili obecnej przebudowywana, planowany termin zakończenia prac na ulicy 

Szczebrzeskiej określono na 31 sierpnia 2022 roku..  

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych 



w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze zmiany projektowe mogą być wprowadzone 

wyłącznie przy akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru. 

Pytanie nr 7: Wykonawca prosi o wskazanie miejsca wywozu materiału z rozbiórek będącego 

własnością Zamawiającego. 

Odpowiedź: Materiały z rozbiórki należy przewieźć w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego położone na terenie Miasta Zamość. 

Pytanie Nr 8: Zgodnie z opisem technicznym w przedmiarze przyjęto orientacyjną ilość 

powierzchni pionowych podpór do reprofilacji, faktyczna ilość zostanie ustalona z Inżynierem. 

Zważając na ryczałtowe wynagrodzenie prosimy o określenie sposobu rozliczenia różnicy 

wykonanej reprofilacji? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ryczałtowy charakter wynagrodzenia daje 

zamawiającemu pewien margines niedookreślenia przedmiotu zamówienia, gdyż płatne jest 

ono za osiągnięcie określonego rezultatu, nie zaś wyłącznie za realizację zamkniętego katalogu 

czynności. Zgodnie z brzmieniem art. 632 § 1 k.c. wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko 

wynikające z tego, że rozmiar i koszt prac może być większy niż wynikający z dokumentacji 

projektowej i ryzyko to winien uwzględnić w cenie oferty.  

Pytanie Nr 9: Zgodnie z opisem technicznym faktyczna ilość wykonanych zabezpieczeń 

powierzchni powłokami ochronnymi zostanie ustalona z Inżynierem w trakcie prowadzonych 

prac. Zważając na ryczałtowe wynagrodzenie prosimy o określenie sposobu rozliczenia różnicy 

wykonanego zabezpieczenia? 

Odpowiedź: Odpowiedzi na pytanie udzielono w pytaniu Nr 8 niniejszego dokumentu. 

Pytanie Nr 10: Z racji, iż przedmiotowym obiekt składa się w dwóch niezależnych konstrukcji, 

zdylatowanych podłużnie, prosimy o potwierdzenie zastosowania jednej dylatacji modułowej 

dla pełnego przekroju poprzecznego. 

Odpowiedź: Dylatację modułową należy wykonać na całej szerokości obiektu który składa 

się z dwóch niezależnych konstrukcji. 

Pytanie Nr 11: Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w konstrukcji płyty pomostowej? 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się zmian w konstrukcji płyty pomostu. 

Pytanie Nr 12: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zespolonej konstrukcji płyty pomostowej 

na żelbetową? 

Odpowiedź: Płytę pomostu należy wykonać zgodnie z projektem jako żelbetową zespoloną 

z konstrukcją stalową. 

Pytanie Nr 13: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę układu statycznego konstrukcji obiektu? 

Odpowiedź: Nie dopuszcza się zmiany układu statycznego konstrukcji obiektu. 

Pytanie Nr 14: Prosimy o podanie głębokości wykopu przy podporach skrajnych od strony 

powietrznej. 

Odpowiedź: Średnia głębokość wykopu przy podporach skrajnych od strony powietrznej 

około 1.20 m. 

Mając na uwadze liczbę pytań o wyjaśnienie treści SWZ, liczne wnioski o przedłużenie 

terminu składania ofert oraz chęć uzyskania jak najlepiej skonstruowanych ofert 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 5 kwietnia 2022 roku do godziny 

10:00. 

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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