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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 

Wyjaśnienia  i ZMIANA Nr 1 treści SWZ,  
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,   

zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.; dalej uPzp),  

 
w dniu 17.10.2022 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

z możliwością przeprowadzenia negocjacji, pn.: „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa 
terenów inwestycyjnych w Bydgoszczy w 2022 r.”, Nr sprawy 052/2022. 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie 
w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp:  
 
Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na 
zmianę treści SWZ wraz z załącznikami. 
 
Pytania – zestaw I z dnia 13.10.2022 r. 

1) Do wystawianej faktury dotyczącej wykonanych poszczególnych zadań należy dołączyć 
protokół odbioru stanu sieci MWiK po wykonanych robotach drogowych.  
Prosimy o wyjaśnienie, jakie sieci Zamawiający ma na myśli, które nie są przedmiotem 
zamówienia. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Po skończonych pracach należy sporządzić protokół odbioru z gestorem sieci MWik z przeglądu 
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na zrealizowanym zadaniu. 

2) W związku z wymogiem wykonania malowania grubowarstwowego w warunkach 
niesprzyjających o tej porze roku, czy Zamawiający wyłączy malowanie z udzielonej gwarancji? 
Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający nie przewiduje wyłączenia malowania z udzielonej gwarancji. 

3) W związku z postawionym wymogiem wykazania się doświadczeniem ułożenia mieszanki 
SMA, czy Zamawiający dopuści wykazanie się ułożeniem nawierzchni ścieralnej w ilości 
wskazanej w SWZ? Mieszanka SMA jest rodzajem nawierzchni ścieralnej stosowanej na 
nawierzchniach bitumicznych. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:  
Zamawiający dopuści również inne mieszanki stosowane na warstwy ścieralne bitumiczne. 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie 
doświadczenia wykonawcy, określony w pkt XVIII.1.1) SWZ, na następujący: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 

1) doświadczenia wykonawcy  
Zamawiający określa minimalny poziom zdolności oddzielnie dla każdej części 
zamówienia 

Część 1: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, 
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polegającej na wykonaniu:  nawierzchni z mieszanki SMA (lub innej warstwy 
ścieralnej bitumicznej) o pow. min. 1 000 m2. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 
uPzp  
ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają w następujący sposób: 

przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w ww. zakresie, 
z tym że wymóg posiadania doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających 
bezpośrednio realizować zamówienie. 

Część 2: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, 
polegającej na wykonaniu:  nawierzchni z mieszanki SMA (lub innej warstwy 
ścieralnej bitumicznej) o pow. min. 2 500 m2. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 
uPzp  
ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają w następujący sposób: 

przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w ww. zakresie, 
z tym że wymóg posiadania doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających 
bezpośrednio realizować zamówienie. 

W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na obie części zamówienia, 
Zamawiający uzna warunki za spełnione gdy Wykonawca wykaże się jedną 
referencją obejmującą w swym zakresie minimalne poziomy zdolności  określone 
powyżej, łączenie dla obu części. 

 
II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  

i wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowanie 
ofert, w związku z tym, zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert, określona  
w art. 286 ust. 3 Pzp.  

Wobec powyższego Zamawiający zmienia: 
 dotychczasową datę: „21.10.2022 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą terminu 

składania i otwarcia ofert, na datę: 24.10.2022 r.”  
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 dotychczasową datę: „19.11.2022 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu 
związania ofertą, na datę: „22.11.2022 r.” 

 
III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 672692).  

 

 
 

p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

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

(podpis kierownika zamawiającego) 
 


