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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 
 

Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami udostępniona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.; dalej uPzp),  
 

w dniu  04.01.2022 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, pn.: „Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj ”,  
Nr sprawy 049/2021  

 
I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Dotyczy: Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi dotyczącej 
wymogów wynikających z ustawy o elektro mobilności: 
1) Czy samochód osobowy (użytkowany przez np. Kierownika Budowy) może być zaliczony 

do floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania? 
Tak. Pojazd użytkowany przez kierownika budowy będzie zaliczony do floty pojazdów 
użytkowanych przy wykonywaniu zadania. Tym samym zostanie zaliczony do ogólnej 
liczby pojazdów biorących udział w realizacji zadania. 

2) Czy pojazd spełniający wymogi ustawy musi być własnością Wykonawcy, czy też może 
być to auto wynajęte lub udostępnione przez inny podmiot na poczet tego zadania. 
Ustawa nie definiuje w jaki sposób Wykonawca powinien dysponować pojazdami 
elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym.  Poniżej wyciąg z ustawy: 
„Art. 68 ust. 3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od 
dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o 
których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 
ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.”. 

3) Czy pojazd o napędzie hybrydowym spełnia wymogi ustawy, czy musi być to pojazd w 
100% elektryczny? 
Pojazd o napędzie hybrydowym nie spełnia wymogów ustawy.  

4) Czy pojazd napędzamy gazem LPG, będzie spełniał wymogi ustawy o elektro mobilności, 
czy musi to być pojazd na gaz ziemny CNG? 
LPG nie spełnia. Zgodnie z art. 2 ustawy wymóg ten spełniają pojazdy CNG (gaz ziemny) 
i LNG (skroplony gaz ziemny). 

 
Dotyczy: Wyjaśnienia i zmiana nr 2 z dnia 29.12.2021 r., pkt 9 / Wymogi wynikające  
z ustawy o elektromobilności / dopuszczalne tytuły prawne dysponowania pojazdami 
5) Zamawiający w ramach wyjaśnień wprowadził dodatkowy pkt w zapisach XXIV SWZ  

pkt 13: „Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
oświadczenie o dysponowaniu pojazdami elektrycznymi lub napędzanymi gazem 
ziemnym – ich % udziale we flocie zaangażowanej do realizacji zamówienia oraz 
przedstawi kopie dowodów rejestracyjnych lub inny dokumentów dotyczących tych 
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pojazdów. Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji tego obowiązku stanowi istotne 
naruszenie Umowy i jest podstawą do odstąpienia od podpisania Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wszystkie 
tytuły prawne dysponowania pojazdem (własność przedsiębiorczy, dzierżawa, 
współwłasność przedsiębiorcy, leasing, najem, umowa użyczenia, przewłaszczenie) 
spełniają opisany powyżej wymóg. 
Ustawa nie definiuje w jaki sposób Wykonawca powinien dysponować pojazdami 
elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym.  Poniżej wyciąg z ustawy: 
„Art. 68 ust. 3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2,  
od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, 
o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 
ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.”. 

6) Czy w grupie „pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 
flocie” zawierają się hybrydy plug-in oraz pojazdy z instalacją LPG. 
Pojazdy o napędzie hybrydowym oraz napędzane paliwem LPG nie spełniają wymogów 
ustawy. Zgodnie z art. 2 ustawy wymóg ten spełniają pojazdy CNG (gaz ziemny) i LNG 
(skroplony gaz ziemny). 

 
II. Udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wymagają 

niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 
III. Udzielone wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania (ID 551533). 

 
 
 

 
p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
................................................. 

(podpis kierownika zamawiającego) 
 


