
   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
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 ZDW/PW/2023/388/DN-4/DS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-133/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Letnie i zimowe utrzymanie dróg 

wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem 

na części  

(nr ZDW-DN-4-271-133/22)   

 
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 1: 

(…) kieruje do państwa indywidualne pytanie dotyczące potwierdzenia spełnienia wymagania 

udziału w postępowaniu tj. : Pkt. 3.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:  

2. „ W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał drogowe roboty bitumiczne dotyczące 

wykonania warstw nawierzchni o łącznej powierzchni minimum 2000 m2.” Poniżej przedstawiam 

państwu cytat z posiadanych referencji, proszę o potwierdzenie że referencje którymi dysponuje  

są dla państwa odpowiednie, Cyt.:..”wykonała roboty budowlane przy zadaniu pn.: „Remont 

cząstkowy mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 

Gminy......” „Zakres prac obejmował: Remont cząstkowy ubytków o zróżnicowanej powierzchni  

do 4,0 m2 , masą mineralno asfaltową na gorąco, przy użyciu frezarki, obcięcie piłą krawędzi 

ubytków , uszczelnienie połączeń , asfaltowanie ubytków masą na gorąco w ilości 260 ton  

( tj. 2080,00 m2 przy warstwie nawierzchni 5 cm) na drogach gminnych i wewnętrznych”.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż na etapie biegu terminu składania ofert nie może wypowiadać się  

w sposób wiążący w przedmiocie uznania, bądź też nieuznania wskazywanego doświadczenia 

jako spełniającego / niespełniającego określone w SWZ warunki udziału w postępowaniu –  

tym bardziej nie mając szczegółowej wiedzy i informacji na temat przedmiotu takiego 

doświadczenia. Zamawiający nadmienia, iż w ramach warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w cz. II pkt 3.1.4. SWZ  

wymagane jest legitymowanie się przez Wykonawcę doświadczeniem obejmującym m.in. 

wykonanie drogowych robót bitumicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni  

o łącznej powierzchni minimum 2 000 m2 (ppkt 2). W kontekście przedmiotowego pytania 

Zamawiający wskazuje, iż fakt wykonania przywołanego w nim zadania nie przesądza,  

czy takie doświadczenie spełnia warunki określone w cz. II pkt 3.1.4 ppkt 2 SWZ – brak  

jest możliwości oceny i stwierdzenia a priori, czy wykonane zadanie / posiadane doświadczenie 

spełnia wymagania określone w warunku, jako że mogłoby to zostać ustalone dopiero  
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po przeanalizowaniu zakresu i przedmiotu tego zadania w oparciu o przedłożone w toku 

postępowania (na etapie badania ofert) dokumenty i informacje. Na marginesie wskazuje się,  

iż w ocenie Zamawiającego opis warunków udziału w postępowaniu określony w SWZ jest 

sformułowany w sposób jasny i precyzyjny, oraz pozwala na samodzielne określenie  

(na bazie posiadanej w kontekście danego doświadczenia wiedzy), czy dane posiadane 

(dysponowane) przez konkretny podmiot (Wykonawcę) doświadczenie spełnia postawione  

w tym zakresie wymagania. 

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

zamówieniowego jest m.in. wyłonienie Wykonawcy, który jest zdolny do należytego wykonania 

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 2: 

Czy jak Wykonawca złoży ofertę oraz wymagane dokumenty do oferty między innymi wypełniony 

formularz TER w wersji nieedytowalnej (PDF) i wyżej wymienione dokumenty zostaną podpisane 

podpisem wewnętrznym PADES rekomendowanym przez Zamawiającego to czy dodatkowy 

formularz w postaci elektronicznej edytowalnej ( plik EXEL-arkusz kalkulacyjny ) dołożony do oferty 

w celu ułatwienia weryfikacji ( sprawdzenia poprawności i kompletności danych ma być podpisany 

podpisem.? Czy tylko zostaje dodatkowo złożony z ofertą bez podpisu (jako dodatkowy dokument). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w przypadku, jeżeli w ramach składanej w postępowaniu oferty 

przekazywany będzie wypełniony formularz TER w postaci elektronicznej nieedytowalnej 

(podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

oświadczenia ofertowego), to równolegle składany dodatkowy wypełniony formularz TER 

w postaci elektronicznej edytowalnej (plik EXCEL – arkusz kalkulacyjny), który ma służyć 

wyłącznie ułatwieniu procesu weryfikacji poprawności i kompletności danych zawartych w TER 

(zgodnie z zapisami cz. III pkt 1 ppkt 8 SWZ – cz. opisowa), nie musi być już opatrywany 

jakimkolwiek podpisem (może zostać przekazany jako dokument niepodpisany – dodatkowy 

względem formularza TER stanowiącego treść oferty). Jeżeli jednak Wykonawca zdecyduje 

się złożyć w ramach składanej oferty jedynie jedną postać elektroniczną wypełnionego 

formularza TER (edytowalną – plik EXCEL – arkusz kalkulacyjny), który będzie w związku 

z tym stanowił zarówno treść oferty (część oświadczenia ofertowego), jak i będzie służył 

potrzebom określonym w cz. III pkt 1 ppkt 8 SWZ – cz. opisowa, to taki dokument winien  
zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

oświadczenia ofertowego. 
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Pytanie nr 3: 

Czy wadium wniesione  w  formie pieniężnej -przelew na konto Zamawiającego należy dołożyć 

potwierdzenie zapłaty do oferty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami cz. III pkt 5 ppkt 4 SWZ – cz. opisowa wadium 

wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

określony w SWZ – wraz z odpowiednim wskazaniem w nazwie dokonywanego przelewu,  

iż wpłacana kwota stanowi wadium wnoszone w niniejszym postępowaniu oraz oznaczeniem,  

której części zamówienia dotyczy. Zaznacza się, iż wymagane wadium przetargowe należy  

wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ, przy czym jako termin 

wniesienia wadium w formie pieniądza uważana jest data i godzina zaksięgowania kwoty  

wadium na koncie Zamawiającego, a oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona 

prawidłowo wniesionym wadium, podlegać będzie odrzuceniu. Wykonawca w formularzu oferty 

(dotyczącym części zamówienia, na którą składana jest oferta) winien wskazać formę oraz  

sposób wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie wymaga przedłożenia 

wraz z ofertą potwierdzenia wpłaty wadium wniesionego w formie pieniądza – potwierdzenie 

wpłaty wadium pieniężnego może zostać oczywiście poprzez Wykonawcę przekazane  

(poprzez dołączenie go do oferty, bądź przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail  

wskazany w SWZ) celem dodatkowego potwierdzenia dokonania wymaganego zabezpieczenia 

składanej w niniejszym postępowaniu oferty, jednak nieprzedłożenie takiego potwierdzenia  

nie jest w żaden sposób wymagane (nie jest obligatoryjne) i nie będzie skutkować jakimikolwiek 

konsekwencjami.  

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 
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