
   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, 05.01.2023 r. 

 ZDW/PW/2023/101/DN-4/EG 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-134/22 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa mostu w ciągu DW 981  

na potoku Kamienna w m. Polany 

(nr ZDW-DN-4-271-134/22)   

 
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 1: 

pkt. 3 Warunki udziału w postępowaniu, ppkt 3.1.4.1 Wykonawca spełnia warunek jeżeli 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie , wykonał co najmniej jedną robotę 

budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogowego  

obiektu mostowego (z wyłączeniem przepustów i kładek ) o konstrukcji żelbetowej lub  

z betonu sprężonego, o długości całkowitej (długości pomostu) minimum 16 m, 

zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej  

tej klasie. 

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że wykonał drogowy 

obiekt mostowy o konstrukcji pomostu, płyta żelbetowa zespolona z dźwigarami stalowymi  

o długości minimum 16,0 m, w ciągu drogi klasy co najmniej G, bądź jeżeli wykonawca 

wykaże, że wykonał obiekt mostowy o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego  

o długości minimum 16,0 m , w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej Z. 

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. W ocenie Zamawiającego opis warunków udziału  

w postępowaniu określony w SWZ jest sformułowany w sposób jasny i precyzyjny,  

oraz pozwala na samodzielne określenie, czy dane posiadane (dysponowane) przez 

konkretny podmiot (Wykonawcę) doświadczenie spełnia postawione w tym zakresie 

wymagania. 

Ponadto Zamawiający nadmienia, iż określone w ramach warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w cz. II pkt 3.1.4.1. SWZ 

wymagania odnoszące się do danego typu / rodzaju konstrukcji obiektu, dotyczące którego  

roboty stanowić mają przedmiot koniecznego doświadczenia, są adekwatne, dostosowane  
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i odpowiednie względem przedmiotu niniejszego zamówienia, który odnosi się do tożsamego 

konstrukcyjnie obiektu (nowy most ma posiadać konstrukcję ustroju nośnego z betonu 

sprężonego, tj. z prefabrykowanych, sprężonych belek typu „T”). Zamawiający informuje 

niniejszym o podtrzymaniu określonych w przedmiotowym warunku wymagań dotyczących 

legitymowania się doświadczeniem odnoszącym się do obiektu mostowego o konstrukcji 

żelbetowej lub z betonu sprężonego, nie wyrażając zgody na ich zmianę / modyfikację 

(implikującą dopuszczenie innych rodzajów konstrukcji obiektów mostowych) z uwagi  

na fakt, iż posiadanie doświadczenia w wykonaniu robót dotyczących obiektu  

mostowego o innej niż wskazana konstrukcji nie stanowiłoby doświadczenia  

równoważnego, miarodajnego, adekwatnego i przystającego względem niniejszego 

zamówienia, tzn. nie pozwalałoby na uznanie, iż Wykonawca jest zdolny do należytego 

wykonania tego konkretnego zamówienia (wobec m.in. zupełnie innego zakresu, sposobu,  

czy technologii wykonywania prac w odniesieniu o obiektów o odmiennej konstrukcji).  

Niezależnie od powyższego, a jednocześnie w uzupełnieniu odpowiedzi udzielanej odnośnie 

kwestii warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, Zamawiający informuje 

również, iż po przeanalizowaniu sprawy, w kontekście i w celu 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, dokonana została  

na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy PZP zmiana opisu warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w cz. II pkt 3.1.4.1. oraz  

3.1.4.2 SWZ (odnoszących się do wymaganego doświadczenia Wykonawcy oraz 

doświadczenia osób wskazanych na stanowiska Projektanta branży mostowej i Kierownika 

budowy) – wprowadzona modyfikacja dotyczy wymagania odnoszącego się do minimalnej 

klasy drogi publicznej, w ciągu której zlokalizowany miał być obiekt mostowy stanowiący 

przedmiot koniecznego doświadczenia, powodując obniżenie tej klasy z G do Z (lub klasy 

równoważnej) jednolicie w ramach opisu warunków określonych w cz. II pkt 3.1.4.1. 

i 3.1.4.2 SWZ. Wobec dokonanej modyfikacji treści SWZ zmianie uległy zapisy cz. II  

pkt 3.1.4.1. i 3.1.4.2. SWZ – cz. opisowa, w związku z czym w załączeniu do niniejszego 

pisma udostępnia się na stronie prowadzonego postępowania zamienne str. 11 i 12  

SWZ  – cz. opisowa (oznaczone datą 05.01.2023 r.) uwzględniające przedmiotową  

zmianę poczynioną w opisie warunków. W konsekwencji dokonania wskazanej modyfikacji 

treści SWZ analogiczna zmiana opisu warunków udziału w postępowaniu została 

wprowadzona jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 28.12.2022 r. pod nr 2022/S 250-732466  

(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 

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 
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„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.  

 
II. Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został  

określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia 

ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – 

zgodnie z poniższym: 
 

Termin składania ofert    –  31.01.2023 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert      –  31.01.2023 r. godz. 12:00 
 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III 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. 21 i 36 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 

05.01.2023 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 28.12.2022 r. pod nr 2022/S 250-732466 (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. 

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

internetowej prowadzonego postępowania: 

 zamienne str. 11, 12, 21 i 36 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 05.01.2023 r.), 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 05.01.2023 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 
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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).  
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