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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 2022 r., poz. 1710 ze zm.; dalej uPzp),  

 

w dniu 23.12.2022 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  
z możliwością negocjacji pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta 
Bydgoszczy w 2023 r.” Nr sprawy 065/2022. 

 
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:   Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę 
treści SIWZ wraz z załącznikami 

Pytania – zestaw 1 z dnia 29.03.2022 r. 

1. Prosimy o potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu – dot. SWZ, Rozdział XVIII. 
pkt 2 oraz kryterium „doświadczenie Kierownika budowy” Prosimy o potwierdzenie, czy warunek 
zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie osoby z uprawnieniami do 
pełnienia samodzielnej funkcji i budownictwie na zadaniu obejmującym remonty cząstkowe 
pełniącego funkcję Koordynatora robót. Kontrakt nie zakładał stanowiska Kierownika budowy. 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, iż warunek udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert dotyczące 
kierownika budowy, uzna za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, że zakres czynności osoby 
wskazanej na to stanowisko obejmował obowiązki Kierownika budowy, określone w prawie 
budowlanym. 
 

2. Dot. SWZ, kryterium „doświadczenie Kierownika budowy” Czy Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, gdy jedno z zadań obejmujące roboty cząstkowe nadal trwa (kontrakt kilkuletni), przy 
założeniu, że do terminu składania ofert wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej o 
powierzchni min. 5 000 m² w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców.  

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „doświadczenie kierownika budowy” również w przypadku 
opisanym w pytaniu i w konsekwencji zmienia zapisy rozdziału XXI pkt 2 ppkt 4) SWZ na następujące: 

„4) Opis kryterium doświadczenie Kierownika budowy  – (oznaczenie K)  

           Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości  zadań wskazanych przez wykonawcę  
w formularzu ofertowym, na potwierdzenie doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do 
pełnienia funkcji Kierownika budowy, z których każde polegało na wykonaniu remontów 
cząstkowych nawierzchni bitumicznej, w ostatnich 5 latach, o powierzchni min. 5 000 m², w 
miastach powyżej 100 000 tyś. mieszkańców, przy realizacji których (od rozpoczęcia robót do ich 
zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego 
dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia lub od 
rozpoczęcia robot do dnia składania ofert w przypadku realizacji kontaktów trwających) 
wskazana osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy. 
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            Zamawiający wymaga od wykonawcy wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonującej 
przy realizacji zamówienia czynności Kierownika budowy wraz z informacją o jej kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym zdobytym na wskazanych zadaniach, przy czym: 

 
- w formularzu ofertowym wykonawca wskazuje ilość zadań spełniających ww. wymagania 
Zamawiającego; 
- w załączniku do formularza ofertowego - w wykazie pn. „Potwierdzenie doświadczenia 
Kierownika Budowy” (sporządzonym według wzoru Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 
3a do SWZ), na potrzeby oceny oferty, wykonawca szczegółowo opisuje zadania w sposób 
potwierdzający spełnianie ww. wymagań Zamawiającego. Wykaz stanowi integralną część 
oferty. 
W formularzu ofertowym i ww. wykazie Wykonawca wpisuje 1 lub 2 lub 3 zadania, spełniające 
ww. wymagania Zamawiającego. 
 W przypadku wskazania większej ilości zadań niż 3, Zamawiający do oceny oferty uwzględni 
tylko 3 zadania. 
Wskazane przez wykonawcę w ofercie informacje dotyczące Kierownika budowy, w tym opis 
zadań, nie podlegają uzupełnieniu, w związku z art. 223 ust. 1 uPzp zdanie drugie. 

 
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
Liczba punktów (K) w tym kryterium zostanie przyznana następująco: 

 
a) brak wskazania zadania spełniającego ww. wymagania lub brak wymaganych informacji 
dotyczących Kierownika Budowy, tj. brak wskazania jego imienia i nazwiska, lub jego kwalifikacji 
zawodowych (uprawnień budowlanych ich numeru lub daty ich uzyskania) lub szczegółowego 
opisu zadań potwierdzającego jego doświadczenie zawodowe (nazwy, szczegółowego opisu – 
zakresu rzeczowego lub pełnionej funkcji na zadaniu), pomimo wskazania zadań spełniających 
ww. wymagania - 0 pkt, 
b)  wskazanie 1 zadania spełniającego ww. wymagania - 2 pkt, 
c)  wskazanie 2 zadań spełniających ww. wymagania - 5 pkt. 
d)  wskazanie 3 zadań spełniających ww. wymagania - 10 pkt. 

 
Osoba wskazana jako Kierownik Budowy w wykazie pn. „Potwierdzenie doświadczenia 
Kierownika Budowy”, musi być również wskazana do pełnienia tej funkcji w wykazie osób, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.  
W przypadku, gdyby na skutek czynności weryfikacyjnych podejmowanych m.in. w zakresie 
procedury składania podmiotowych środków dowodowych z art. 274 uPzp ich uzupełnienia, 
poprawienia lub wyjaśniania, doszło do zmiany osoby Kierownika Budowy  w wykazie osób w 
stosunku do osoby wskazanej w ww. wykazie, nowa osoba będzie brana pod uwagę jedynie w 
kontekście potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, ale 
już nie w kontekście kryteriów oceny ofert.  
Oznacza to, że oferta taka ostatecznie nie otrzyma punktów w kryterium doświadczenie 
Kierownika Budowy.  
W takiej sytuacji Zamawiający dokona ponownej oceny oferty wykonawcy przyznając jej w tym 
kryterium - 0 pkt.” 
 

II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 uPzp, Zamawiający zmienia treść SWZ następująco: rozdz. XVIII.1.2)a) 
otrzymuje brzmienie: 
a) kierownik budowy – minimum 1 osoba  
- minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,  bez ograniczeń. 
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- minimalne doświadczenie zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu 
robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, liczone od 
daty uzyskania uprawnień budowlanych. 
 
Wymieniona wyżej osoba winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 
budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania).  
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych 
dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. Poz. 220), lub inne uprawnienia 
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym 
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. 
  

III. W związku ze zmianami treści SWZ, Zamawiający nie przekazuje ujednoliconej SWZ.  
 

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od 
wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią  
i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.286 ust.3 uPzp, 
Zamawiający przedłuża terminu składnia ofert do dnia 04.01.2023 r. godz.10:00 i na postawie 
art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.: 

 dotychczasową datę „28.12.2023 r.”, zawartą w pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ, dotyczącą terminu 
składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „04.01.2023 r.” 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 dotychczasową datę „26.01.2023 r.”, zawartą w pkt XV.1. SWZ, dotyczącą terminu związania 
ofertą, zmienia na datę: „02.02.2023 r.” 

 
V. ZMIANA Nr 1 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
VI. 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 701867). 

 
 

Z upoważnienia Dyrektora ZDMiKP 
 

z-ca Dyrektora  

podpis nieczytelny 
Rafał Grzegorzewski 

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


