
Zamawiający 

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCIU 

ul. Kilińskiego 86 

22-400 Zamość 

Zamość, data 29.03.2022 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. oraz 2022/BZP 00095949/01 dnia 23.03.2022 r. 

Wyjaśnienie treści SWZ Nr 8 

Zgodnie z art. 284 ust. 4 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: W związku z opublikowanymi Wyjaśnieniami treści SWZ nr 3 z dnia 22.03.2022 

r. i odpowiedzią na pytanie nr 3, prosimy o informację czy wymagana kwota 3.000.000,00 zł 

jest kwotą netto czy brutto?. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podana kwota jest kwotą brutto. 

Pytanie Nr 2: Prosimy o informację, czy Zamawiający w ramach kryterium Doświadczenie 

kierownika budowy dopuszcza wykazanie się zadaniami, poza doświadczeniem wymaganym na 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegającymi na budowie lub przebudowie mostu 

kolejowego o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł?. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza spełnienia warunku udziału poprzez wykazanie 

doświadczenia na budowie lub przebudowie mostu kolejowego o wartości nie mniejszej niż 

3 000 000,00 zł. 

 

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. 
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