
   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
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 ZDW/PW/2022/8951/DN-4/AK 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-122/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Obwodnica Proszowic – etap II – 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

(nr ZDW-DN-4-271-122/22)   

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  

udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły  

do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona  

przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 89: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

opisanego w pkt 3.1.4.1. SWZ „zdolności technicznej lub zawodowej” jest on uprawniony  

do powołania się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie warunku 

opisanego w ppkt „1” dotyczącego branży drogowej wyżej przywołanego punktu,  

a samodzielnie wykazać spełnienie ppkt „2” w zakresie branży mostowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszczalne jest zróżnicowanie trybu / sposobu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej 

określonych w cz. II pkt 3.1.4.1. SWZ w sposób wskazany w pytaniu, tzn. w kontekście 

wykazania legitymowania się przez Wykonawcę własnym doświadczeniem w zakresie 

obejmującym wykonanie roboty określonej w ppkt 2 (samodzielne spełnianie warunku)  

oraz powołania się na zdolności podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy zasoby 

niezbędne do realizacji zamówienia w odniesieniu do doświadczenia wymaganego  

i określonego w ppkt 1 (spełnianie warunku na bazie zdolności udostępnionych przez  

podmiot trzeci – dysponowanie doświadczeniem obcym), albo na odwrót. Wskazuje się,  

iż przepisy ustawy PZP (a w ślad za nimi również zapisy SWZ) generalnie umożliwiają 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu poleganie 

m.in. na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby  

(na potwierdzenie czego w takiej sytuacji winno zostać wraz z ofertą Wykonawcy złożone 

stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny adekwatny przedmiotowo dokument), 

przy czym zastrzega się, iż w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub  

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (co winno znaleźć odzwierciedlenie  

w treści składanej przez Wykonawcę oferty, odnośnie m.in. deklarowanego ofertowo trybu 

realizacji zamówienia – w kontekście wskazania zakresu / części zamówienia, który miałby 

być realizowany nie samodzielnie (siłami własnymi), ale w trybie podwykonawstwa).  
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Pytanie nr 90: 

Wykonawca zwraca się o zmianę warunku SWZ w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej w pkt. 3.1.4.1. i możliwość wykazania się doświadczeniem nabytym w ciągu 

ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie odnośnie doświadczenia celem spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, a w szczególności odnośnie warunku w pkt. 3.1.4.1. ppkt 1). Wykonawca 

posiada doświadczenie nabyte w ciągu ostatnich 8 lat na drogach klas wyższych niż G,  

a okres 5 lat niestety dyskwalifikuje go do udziału w przedmiotowym postepowaniu.  

Zauważyć bowiem po pierwsze należy, iż przepis §9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju,  

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

(Dz. U. poz. 2415) pozostaje przepisem względnie obowiązującym. O powyższym świadczy 

użyte przez ustawodawcę sformułowanie „Zamawiający może”. Tym samym Zamawiający  

ma uprawnienie do modyfikacji przedmiotowego przepisu wedle własnych potrzeb. Następnie 

zauważyć należy, iż na przełomie ostatnich 8-lat technologie realizacji robót drogowych  

i mostowych nie uległy znacznym zmianom. Dlatego też doświadczenie nabyte przez 

oferentów w ostatnich 8 latach będzie zabezpieczało interesy Zamawiającego w takim  

samym stopniu, a jednocześnie rozszerzy krąg oferentów mogących wziąć udział w niniejszym 

postępowaniu co z kolei przełoży się na korzyść Zamawiającego w otrzymaniu większej  

ilości konkurencyjnych ofert.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w kontekście i w celu podnoszonego zwiększenia poziomu 

konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu, przy równoczesnym uwzględnieniu 

konieczności zapewnienia realizacji celu i funkcji instytucji warunków udziału w postępowaniu 

w świetle przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, po przeanalizowaniu 

wniosku wynikającego z pytania dokonana została na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy  

PZP zmiana opisu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej  

lub zawodowej określonego w cz. II pkt 3.1.4.1. SWZ (odnoszącego się do wymaganego 

doświadczenia Wykonawcy) – wprowadzona modyfikacja dotyczy kwestii cenzusu  

czasowego nabycia doświadczenia miarodajnego i wymaganego w świetle przedmiotowego 

warunku, tzn. dopuszczenia możliwości legitymowania się przez Wykonawcę  

doświadczeniem wskazanym w ramach warunku określonego w cz. II pkt 3.1.4.1. SWZ 

(obejmującym wykonanie roboty drogowej (ad. ppkt 1) i roboty mostowej (ad. ppkt 2)) 

uzyskanym w kontekście okresu 8-letniego. W związku z tym w załączeniu do niniejszego 

pisma udostępnia się na stronie prowadzonego postępowania zamienne str. 12 i 18 SWZ  

– cz. opisowa (oznaczone datą 02.12.2022 r.) oraz zamienny zał. nr 6 SWZ – Wykaz  

robót budowlanych (oznaczony datą 02.12.2022 r.) – uwzględniające przedmiotową  

zmianę poczynioną w opisie warunku. W konsekwencji dokonania wskazanej modyfikacji  

treści SWZ w zakresie opisu warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II  

pkt 3.1.4.1. SWZ analogiczna zmiana opisu warunku została wprowadzona jednocześnie  

do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii  

Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 16.11.2022 r. pod nr 2022/S 221-636142 (w ramach  

zmiany zapisów sekcji III.1.3 ogłoszenia), w związku z czym na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania udostępnia się również stosowne ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) –  

po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia 

przekazanego do publikacji. 

Na marginesie i niezależnie od powyższego Zamawiający nadmienia, iż celem postępowania 

zamówieniowego jest m.in. wyłonienie Wykonawcy, który jest zdolny do należytego wykonania 
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zamówienia stanowiącego jego przedmiot, a weryfikacji faktu posiadania takich zdolności 

(identyfikowanych każdorazowo na bazie i w odniesieniu do konkretnego zamówienia)  

służy przede wszystkim instytucja warunków udziału w postępowaniu, która w sposób  

prawnie akceptowalny i dopuszczalny może (na tym polega wszakże jej istota i funkcja) 

limitować i ograniczać możność ubiegania się o dane zamówienie podmiotom, które nie 

dysponują zdolnościami pozwalającymi na uznanie, iż dają one rękojmię jego należytej 

realizacji. Postępowanie zamówieniowe nie jest zatem konstrukcyjnie postępowaniem 

„otwartym” dla wszystkich chętnych i nie musi zapewniać możliwości ubiegania się  

o dane zamówienie wszystkim zainteresowanym nim podmiotom (tzn. nie musi być 

dostosowane do indywidualnych uwarunkowań i sytuacji każdego z nich), jako że  

w kontekście konieczności dbania o należyte i efektywne wydatkowanie środków  

publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednego poziomu konkurencyjności  

w postępowaniu, Zamawiający ma prawo ustalić określone wymagania związane  

z zasobami i zdolnościami podmiotów ubiegających się o udzielenie danego zamówienia, 

których posiadanie pozwoli na uznanie, iż dany podmiot poradzi sobie z jego realizacją –  

co czyni i obrazuje zastosowanie właśnie mechanizmu określenia warunków udziału  

w postępowaniu.  

 

Pytanie nr 91: 

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie czy w zakresie warunku SWZ opisanego w pkt.  

pkt 3.1.4.1. ppkt.1) SWZ, Zamawiający uzna wykazanie się doświadczeniem Wykonawcy 

nabytym w ramach jednej inwestycji (zadania) lecz realizowanego na podstawie odrębnych 

umów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż w ramach warunku udziału w postępowaniu dotyczącego  

zdolności technicznej i zawodowej określonego w cz. II pkt 3.1.4.1. ppkt 1 SWZ wymagane 

jest legitymowanie się przez Wykonawcę doświadczeniem polegającym na wykonaniu  

co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę  

lub przebudowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie  

o długości minimum 1 km, w zakresie obejmującym wykonanie wszystkich robot ujętych  

w zgodzie budowlanej właściwego organu umożliwiającej realizację robót oraz wartości  

robót w tym zakresie nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto. Parametrem istotnym  

z punktu widzenia oceny spełnienia tego warunku jest zatem jednolitość i kompletność  

roboty budowlanej drogowej definiowanej i wyznaczanej wydaną zgodą budowlaną  

(tzn. w szczególności decyzją umożliwiającą realizację prac budowlanych ujętych  

i określonych w zatwierdzonym nią projekcie budowlanym, np. decyzji ZRID, czy decyzji 

pozwolenia na budowę), przy uwzględnieniu oczywiście aspektów cenzusu czasowego 

doświadczenia, wymaganej minimalnej wartości tych robót oraz ich określonego przedmiotu 

(kwestia wymogów dotyczących klasy i długości drogi, jak również rodzaju robót) – z tego 

punktu widzenia kontekst, czy tak określona robota została zrealizowana przez danego 

Wykonawcę w ramach i na podstawie jednej umowy, czy też większej ilości umów,  

jako kwestia w tym wypadku czysto techniczna, nie ma już znaczenia. Jednocześnie  

wskazuje się, iż wynikający z przedmiotowego warunku wymóg posiadania doświadczenia  

w wykonaniu co najmniej jednej roboty drogowej spełniającej wymagania w nim określone  

nie może być wykazany poprzez zsumowanie robót drogowych wykonanych w ramach 

odrębnych umów (które tylko łącznie spełniają np. wymóg minimalnej długości drogi lub 

minimalnej wartości robót), jeżeli roboty te wykonywane były na podstawie odrębnych 

(indywidualnie wydanych na poszczególne roboty) zgód budowlanych. Opis przedmiotowego 

warunku nie posługuje się również w kontekście określenia wymaganego doświadczenia 

pojęciami / sformułowaniami typu zadanie, czy inwestycja, ale jako miarodajne doświadczenie  
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określa wymóg wykonania roboty drogowej spełniającej wskazane wymagania (parametry), 

definiowanej jako całość prac budowlanych wynikających i objętych daną, uzyskaną dla niej 

zgodą budowlaną. Odnosząc się zatem do wskazanej w pytaniu sytuacji Zamawiający 

informuje, iż za potwierdzające spełnianie warunku określonego w cz. II pkt 3.1.4.1.  

ppkt 1 SWZ będzie mogło być uznane doświadczenie Wykonawcy nabyte w ramach  

jednej inwestycji (zadania) realizowanego na podstawie odrębnych umów, jeżeli na kanwie 

tych odrębnych umów obejmowało ono pełną i kompletną realizację spełniającej wymogi  

i parametry określone w tym warunku roboty budowlanej na podstawie i w oparciu o jedną 

zgodę budowlaną pozyskaną na całość prac wykonanych w ramach odrębnych umów.  

 

Pytanie nr 92: 

Mając na uwadze, iż postępowanie finansowane jest z programu „POLSKI ŁAD” oraz 

częstotliwość płatności dokonywanych w ramach jego rozliczenia zgodnie z oszacowanymi 

wartościami robót możliwych do zafakturowania zgodnie z Umową § 8 ust. 7 stąd postawiony 

w SWZ pkt 3.1.3. „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” wymóg posiadania środków 

finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie 3 000 000,00 zł wydaje się być  

bardzo mocno zaniżony. Po stronie Zamawiającego powstaje bardzo duże ryzyko,  

że do postępowania zgłoszą się podmioty nieposiadające wystarczającej zdolności i płynności 

finansowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotowego postępowania. Mając  

na uwadze powyższe zwracamy się z wnioskiem o zwiększenie wymaganej kwoty do poziomu 

34 000 000,00 złotych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w cz. II pkt 3.1.3. SWZ  

w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak w ocenie Zamawiającego potrzeby  

i uzasadnienia dla takiej zmiany. Zamawiający wskazuje, iż określając na etapie 

konstruowania SWZ warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej  

lub finansowej uznał, iż dysponowanie przez Wykonawcę środkami finansowymi lub 

posiadanie zdolności kredytowej na poziomie 3 000 000,00 zł jest wystarczające z punktu 

widzenia istoty i funkcji tej instytucji, tzn. będzie potwierdzać zdolność Wykonawcy  

do należytego wykonania zamówienia będącego przedmiotem tego postępowania (przy 

uwzględnieniu określonych w ramach SWZ warunków jego wykonania) na potrzeby 

wynikające z tego mechanizmu proceduralnego, jak również stanowi minimalny poziom  

tego rodzaju zdolności adekwatny do wielkości i zakresu zamówienia oraz w szczególności 

korespondujący i dostosowany do założonego poziomu pierwszej transzy wynagrodzenia 

płatnego w ramach kosztów zadania ujętych w projekcie POLSKI ŁAD (związanej  

z wykonaniem etapu I inwestycji), co stanowi jedną z wytycznych konstruowania poziomu 

wymagań podmiotowych. Zamawiający nie uważa, iżby obecnie określony w treści SWZ 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

implikował ryzyko zaburzenia konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, czy też generował 

jakieś zwiększone ryzyko wzięcia w nim udziału przez podmioty, które nie byłyby 

przygotowane do realizacji tego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.   

W ocenie Zamawiającego to jednak wskazany w pytaniu proponowany poziom  

warunku ekonomiczno-finansowego byłby nadmierny i mógłby wpłynąć na ograniczenie 

konkurencyjności w tym postępowaniu w sposób niepożądany i niedopuszczalny.  

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 

zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający 

niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień). 
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III. Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został  

określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia 

wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również 

termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 
 

Termin składania ofert –  03.01.2023 r. godz. 10:00 

Termin wniesienia wadium –  03.01.2023 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert  –  03.01.2023 r. godz. 12:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz  

cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania zamienne str. 23, 26 i 42 SWZ – cz. opisowa 

(oznaczone datą 02.12.2022 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia 

o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) 

w dniu 16.11.2022 r. pod nr 2022/S 221-636142 (w ramach zmiany zapisów sekcji IV.2.2, 

IV.2.6 i IV.2.7 ogłoszenia), w związku z czym udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 

(sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) – po jego opublikowaniu 

w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia 

przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego 

do publikacji. 

 
IV. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: 

 zamienne str. 12, 18, 23, 26 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 02.12.2022 r.), 

 zamienny zał. nr 6 SWZ – Wykaz robót budowlanych (oznaczone datą 02.12.2022 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 02.12.2022 r. – po jego 

opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji). 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 

 

 
 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 
 

 

 

 

Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu 

potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1  

w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).  

 
Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

http://www.zdw.krakow.pl/

