
Zamawiający 

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCIU 

ul. Kilińskiego 86 

22-400 Zamość 

Zamość, data 24.03.2022 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 6 

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: Prosimy o udostępnienie projektów: 

- czasowej organizacji ruchu 

- stałej organizacji ruchu. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami załącznika Nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pkt 

V.1) Zamawiający wymaga opracowania oraz zatwierdzenia projektu czasowej organizacji 

ruchu. Zamawiający zamieszcza stałą organizację ruchu 

Pytanie Nr 2: Prosimy o wskazanie w której pozycji kosztorysu należy skalkulować wdrożenie 

i utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz przywrócenie stałej organizacji ruchu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kosztorysy ofertowe powinny być wykonane na 

podstawie załączonych przedmiarów robót, jednak ze względu na ryczałtowy charakter umowy 

Wykonawca może uwzględnić wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz 

przywrócenie stałej organizacji ruchu np. w robotach przygotowawczych, robotach 

wykończeniowych lub dodać pozycję w kosztorysie odnośnie organizacji ruchu. 

Pytanie Nr 3: Czy zamawiający zaakceptuje przy ocenie oferty, doświadczenie kierownika 

budowy przy realizacji rozbudowy mostu drogowego o wartości robót nie mniejszej niż 

3.000.000,00 zł? 

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje doświadczenie kierownika budowy przy realizacji 

rozbudowy mostu drogowego o wartości robót 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. 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdg_zamosc


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 29 marca 2022 r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. 

a p.z.p. 
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