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   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach  
dróg wojewódzkich: Część nr 1 – rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K  
w m. Wał Ruda 
(nr ZDW-DN-4-271-135/22)  

 
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 
Proszę o wyjaśnienie pkt III ppkt. 6 SWZ (str.24)  dotyczący wizji lokalnej: 6. Zamawiający  
nie wymaga złożenia oferty po obligatoryjnym odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej  
lub obligatoryjnym sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 
zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  
Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2. Ustawy Pzp wymaga  
złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego?  
Czy wizja lokalna lub sprawdzenie przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 
zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego jest obowiązkowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem cz. III pkt 6 SWZ – cz. opisowa nie wymaga  
się złożenia oferty po obligatoryjnym odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, ani obligatoryjnym 
sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych  
na miejscu u Zamawiającego, z czego wynika, iż złożenie oferty w niniejszym postępowaniu  
nie jest warunkowane / uzależnione od uprzedniego obligatoryjnego odbycia przez  
Wykonawcę wizji lokalnej, czy też obligatoryjnego sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Treść SWZ 
wyraźnie i jednoznacznie określa i potwierdza, iż Zamawiający nie wprowadził na gruncie 
postępowania mechanizmu, o którym mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP, tzn. Zamawiający  
nie wymaga odbycia wizji lokalnej, czy sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych 
do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego jako warunku złożenia oferty  
w przedmiotowym postępowaniu. 
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Pytanie nr 2 
Proszę o wyjaśnienie doświadczenie kierownika, które jest wymagane co najmniej 6 miesięcy 
funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót drogowych) przy realizacji co najmniej jednej 
zakończonej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę  
drogi publicznej klasy co najmniej Z lub drogi odpowiadającej tej klasie. Czy wymagane 6 miesięcy 
może być z więcej niż jednej zakończonej roboty budowlanej? Czy 6 miesięcy musi być z jednej 
roboty? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
zdolności technicznej lub zawodowej określonego w cz. II pkt 3.1.4.2. SWZ wymagane 
doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy w aspekcie minimalnego czasookresu 
pełnienia funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót drogowych) winno odnosić się  
do jednej roboty (jednego zadania), tzn. co najmniej 6-miesięczny czasookres sprawowania  
funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót drogowych) winien dotyczyć jednej konkretnej 
zakończonej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę  
drogi publicznej klasy co najmniej Z lub drogi odpowiadającej tej klasie. Nie dopuszcza się 
sumowania cząstkowych (krótszych) okresów pełnienia funkcji kierowniczych przy realizacji 
różnych zadań / robót celem osiągnięcia wymaganego okresu 6-miesiecznego – doświadczenie  
w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót drogowych) przez okres  
co najmniej 6 miesięcy winno być nabyte w ramach realizacji jednej roboty (zadania) spełniającej 
wymagania określone w opisie warunku.  

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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