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Myślenice, dnia 24.10.2022 r. 

ZDP.ZP.261.16.2022 
 

Do uczestników postępowania ZDP.ZP.261.16.2022 
prowadzonego w trybie podstawowym,  

bez negocjacji 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.ZP.261.16.2022 pn. Remont 

drogi powiatowej ul. Leśna – ul. Chełm w Myślenicach nr K1975 – remont przepustu 
w km 0+575 

 
 
 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia           
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udziela 
odpowiedzi na złożone w dniu 24.10.2022 r. zapytania do przedmiotowego postępowania. 

Pytanie  
Prosimy o informację czy uznają Państwo wykonanie muru oporowego jako doświadczenia na 
wykonanie obiektu inżynieryjnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga od ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonania w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie co najmniej dwóch zamówień związanych z budową, przebudową, 
remontem lub odbudową drogowego obiektu inżynierskiego. Drogowe obiekty inżynierskie 
zgodnie z art. 4 pkt 12 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. tj. z dnia 7 lipca 
2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) to most, wiadukt, tunel, przepust i konstrukcja oporowa, o 
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Przepisy te to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. poz. 1518, w 
którym w §4 pkt 8 podana została definicja konstrukcji oporowej cyt.: ”Konstrukcja oporowa  - 
budowla, w której wysokość widocznej części wynosi nie mniej niż 1,5 m, przeznaczona do 
zapewnienia stateczności uskoku naziomu gruntu rodzimego lub nasypowego". Nazwa „mur 
oporowy” jest zbyt ogólna i może mieć wiele znaczeń, wobec powyższego by mogła zostać 
uznana przez Zamawiającego jako wystarczające doświadczenie, musi spełniać ww warunki. 
 

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. aa 
2. strona internetowa www.zdp-myslenice.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl  
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