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Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2, 4, 4a i art. 12a ust.2  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) -

dalej UPZP, zamieszczona na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,  

w dniu  10.02.2021 r. 
 

Dotyczy: Rozbiórka i budowa północnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego  
(droga powiatowa nr 3034C) nad Al. Jana Pawła II (droga krajowa nr 5) w trybie 
zaprojektuj i wybuduj.– nr sprawy 077/2020 

 
I. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień i zmienia w tym zakresie, w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP, 
odpowiednie postanowienia SIWZ: 

 

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na 
zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami. 

 
Zestaw XIV – 09.02.2021 – wnioski : 
 

1. Proszę o dopuszczenie wykazania się wymaganym doświadczeniem wykonawcy 
(10.3.3.b  SIWZ), który w okresie 7 lat a nie tylko 5 lat nabył wymagane SIWZ 
doświadczenie. 
Konstrukcję z płytą ortotropową wykonuje się bardzo rzadko, a mamy referencje 
spełniające z datą zakończenia robót 10.07.2015r na dużym moście kolejowym gdzie 
długość całkowita mostu wynosiła 209m. 
Zatem doświadczenie znacznie przekraczające wymaganie Zamawiającego, dlatego 
prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty, poprzez wydłużenie tego okresu. 

 Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wydłuża okres wykazania się 
wymaganym doświadczeniem przez Wykonawcę do 7 lat. Jednocześnie Zamawiający 
usuwa z pkt.10.3.3.1)b) SIWZ zapis cyt. „o nośności klasy min. B”,  nawiązując tym 
samym i przychylając się  do wniosku nr 2 Wykonawcy w niniejszym Zestawie XIV. 
 

Nowe brzmienie pkt. 10.3.3.1) SIWZ dot. doświadczenia wykonawcy jest następujące: 
 
1) doświadczenie wykonawcy: 

       Wykonawca zobowiązany jest wykazać się, wykonaniem w okresie ostatnich siedmiu  
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej:  

a) jednej roboty budowlanej, w zakresie rozbiórki obiektu mostowego, tj. estakady, 
wiaduktu lub mostu o długości min. 50 m, 

b) jednej roboty budowlanej w zakresie wytworzenia konstrukcji stalowej z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz montażem, dla budowy lub przebudowy 
obiektu mostowego o konstrukcji stalowej z płytą ortrotopową i długości obiektu 
min. 50 m. 
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Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres łącznie (w 
ramach jednego zadania) lub oddzielnie (przy czym wykonane oddzielnie nie muszą 
dotyczyć tego samego zadania). 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art.23 UPZP 
(np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunki udziału w postępowaniu spełniają w 
następujący sposób: przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt 
10.3.3. 1a lub 1b SIWZ, z tym że wymóg posiadania ww. doświadczenia dotyczy 
wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. 
 
 

2. Prosimy o wykreślenie z warunku postępowania w referencji firmy (10.3.3.b  SIWZ), 
zapisu o klasie B ponieważ posiadamy referencję na klasę C mostu drogowego, gdzie 
była przebudowa mostu polegająca na wymianie płyty pomostu na ortotropową na dwóch 
przęsłach o łącznej  długości ponad 400m ustroju nośnego , wartość zadania ponad 
20mln, gdzie Zamawiający oczekiwał przebudowy mostu aby doprowadzić nośność do 
klacy C, natomiast wykonanie przez wykonawcę budowy czy przebudowy czy to na 
klasę A , B czy C nie ma wpływu na roboty, ma to znaczenie przy projektowaniu, a z tej 
części (projektuj) poprzednio brzmiącego warunku Zamawiający zrezygnował w trakcie 
bieżącego postepowania w zmianach z dnia 08.02.2021r. Ponadto dla kolejowych 
obiektów inżynierskich klasy nośności są w innej skali niż dla drogowych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględnia wniosek nr 2 i odsyła do udzielonych Wyjaśnień powyżej – do 
wniosku nr 1. 

 

II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SIWZ  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, o której mowa w art. 12a ust.2 UPZP, w związku z tym, Zamawiający przedłuża 
termin składnia ofert do dnia 19.02.2021 r. i zmienia w tym zakresie dotychczasową datę: 
„16.02.2021 r.”, zawartą w pkt 16.18, 17.2 i 17.6 SIWZ, na datę: „19.02.2021 r.”. Godziny 
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej 
SIWZ. 

 
 

Yp.o. DYREKTORA  
podpis nieczytelny 

  Wojciech Nalazek 

................................................. 
(podpis kierownika zamawiającego) 
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