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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 
 
DOTYCZY: WD/TP/210707/1 

PRZEBUDOWA DW 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 
W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI – DOKOŃCZENIE ZADANIA. 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 

z ich wyjaśnieniami, tj.: 

1 Zapytanie 

SWZ pkt 21 ppkt 4/ zdolności technicznej lub zawodowej: 4.a Wykonawcy , jest zapis: 
„W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 
1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie (remoncie) drogi publicznej, a w tym: 
ułożeniu warstw bitumicznych (warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa)o wartości minimum 
5 000 000,00 zł brutto …” 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku udziału w postepowaniu jeśli Wykonawca 
wykaże że zrealizował : 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie drogi publicznej, a w tym: 
ułożeniu warstw bitumicznych (warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa) o wartości minimum 
5 000 000,00 zł brutto ? 
Jeśli tak, to wnosimy o zmianę zapisu w SWZ na: „W celu oceny spełniania minimalnego warunku 
w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli 
wykaże, że wykonał: 
1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub remoncie lub budowie drogi publicznej, 
a w tym: ułożeniu warstw bitumicznych (warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa) 
o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto …” 
Wyjaśnienie 
Zamawiający koryguje zapis warunku w pkt. 21.1.1. 4/4a tj.  
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  

1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub remoncie lub budowie drogi publicznej, 

a w tym: ułożeniu warstw bitumicznych (warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa) o wartości 

minimum 5 000 000,00 zł brutto 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty. 

4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs 

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod 

adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego 

postępowania. 

4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności 

technicznej, powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z 

innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych na załączniku nr 6 do SWZ. 

4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na 
załączniku nr 4a do SWZ, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – 
zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
 
2 Zapytanie 

W nawiązaniu do powyższego pytania, proszę o potwierdzenie że określona wartość minimum 
5 000 000,00 zł brutto dotyczy 1 roboty budowlanej.  

http://www.nbp.pl/
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Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza, że określona wartość minimum 5 000 000,00 zł dotyczy 1 roboty budowlanej. 
 

Jednocześnie Zamawiający koryguje zapis w Umowie w tirecie 14 powinno być: 

„w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji” 

 

W związku z wprowadzoną zmianą ulegają zmianie następujące pkt. SWZ: 

pkt. 11.1.  

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07.09.2021 r. 

pkt. 13.2. 

Ofertę na postępowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do upływu terminu składania 

ofert tj. do dnia 09.08.2021 r., do godz.: 08:00. 

pkt. 14.1. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.08.2021 r. o godz.: 08:30. 

pkt. 29.4. b) 

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed 

godz. 08:00 dnia 09.08.2021 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium 

przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego 
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