
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w MYŚLENICACH 
32-400 Myślenice ul. Przemysłowa 6 

  tel. 272-17-33         e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl 
                       www.zdp-myslenice.pl 

 
Myślenice, dnia 06.06.2022 r. 

ZDP.ZP.261.9.2022 
 

Do uczestników postępowania ZDP.ZP.261.9.2022 
prowadzonego w trybie podstawowym,  

bez negocjacji 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.ZP.261.9.2022 pn. 

Przebudowa drogi powiatowej nr K1956 Dobczyce – Stadniki – Gdów w km 0+398 – 
0+708 w miejscowości Skrzynka 

 
 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia           
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) udziela 
odpowiedzi na złożone telefonicznie w dniu 06.07.2022 r. zapytanie do przedmiotowego 
postępowania. 

Pytanie  
Dotyczy pkt III.1.2.1 a) SWZ, tj. posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie 
doświadczenia – jaką ilością zamówień o wartości min. 200 000,00 zł brutto musi wykazać się 
Wykonawca. 

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje zapis w SWZ, w tym zakresie, zmieniając pkt III.1.2.1 a) SWZ 
na „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, związane z budową, 
przebudową lub remontem chodnika, o wartość min. 200 000,00 zł brutto każde. 
W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę, jako spełniające warunek 
za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca 
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na 
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A 
średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany 
po tej dacie średni kurs NBP.” 
Równocześnie zmienia się zapis w ogłoszeniu o zamówieniu – SEKCJA V – KWALIFIKACJE 
WYKONAWCÓW pkt 5.4.). 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. aa 
2. strona internetowa www.zdp-myslenice.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl  
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