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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę mostu na potoku 
Dzialskim w m. Toporzysko, w ciągu drogi powiatowej nr K1683” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2  oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, 
informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi, 
równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich 
uczestników postępowania.  

 

Pytanie 1. Proszę o wyjaśnić czy zamawiający uwzględni i zaliczy wykonanie budowy mostu w klasie 
obciążenia A wykonanego przed zmianą przepisów określających nową klasę obciążeń. W swiz jest 
podane, iż Wykonawca spełni warunek referencji jeśli wykonał budowę lub remont mostu w klasie 
obciążenia 1. 
Odpowiedź 1. Zamawiający dopuszcza również na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia: doświadczenie wykonawcy zdobyte 
przy wykonywaniu budowy lub przebudowy obiektu mostowego co najmniej jednoprzęsłowego 
w klasie obciążenia A wykonanego przed zmianą przepisów określających nową klasę obciążeń 
mostów. 
 

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 
28.06.2021r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 
r.  o godz. 11:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 28.06.2021 r. 
do godz. 10:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu” 
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 27.07.2021 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

- Rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. a swz otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie), wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 
budowę lub przebudowę obiektu mostowego co najmniej jednoprzęsłowego w klasie obciążenia 
minimum „I” lub klasie A zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami w zakresie klas 
obciążenia mostu. 

Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 
niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   
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