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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 271 
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 
pn.:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kwiatowej 
od ulicy Sportowej do rzeki Strawy.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, 
wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:
Zwracam się z prośba o zmianę wymagań zawartych w Rozdziale VII pkt 2 ust. 4) i rozszerzenie go o zapis: 
„usługi o wartości min. 45.000,00 zł brutto każda polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy 
lub przebudowy drogi (ulicy) wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej, tj. oświetlenia ulicznego 
lub kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej lub wodociągu”. Proponowany zapis nieznacznie tylko 
zmodyfikuje wymagania stawiane wykonawcom, a jednocześnie zabezpieczy interesy Zamawiającego, gdyż 
w niniejszym postępowaniu będą mogły brać udział podmioty o znaczącym doświadczeniu. Podobnie jak 
w poprzednim punkcie proponowane rozwiniecie wymagań być może poskutkuje większą liczbą 
i korzystniejszymi dla Zamawiającego ofertami.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w ww. postępowaniu w  Rozdziale VII pkt 2 
ust. 4).

Warunek udziału otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, przynajmniej 2 usługi o wartości min. 45.000,00 zł brutto 
każda polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi (ulicy) 
wraz z budową, przebudową infrastruktury technicznej, tj. oświetlenia ulicznego lub kanalizacji deszczowej 
lub kanalizacji sanitarnej lub wodociągu”.

Pytanie 2:
Zwracam się z prośbą o zmianę wymagań zawartych w Rozdziale XVII pkt 1 ust. 3) i rozszerzenie go o zapis: 
„Doświadczenie osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną w branży drogowej – B, polegające na 
wykonaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub przebudowy drogi wraz z budową, przebudową 
infrastruktury technicznej tj. oświetlenia ulicznego lub kanalizacji deszczowej, lub kanalizacji sanitarnej, lub 
wodociągu lub elektroenergetycznych lub kanalizacji teletechnicznej”.  Proponowany zapis nieznacznie 
tylko zmodyfikuje wymagania stawiane wykonawcom, a jednocześnie zabezpieczy interesy Zamawiającego, 
gdyż w niniejszym postępowaniu będą mogły brać udział podmioty o znaczącym doświadczeniu. Podobnie jak 
w poprzednim punkcie proponowane rozwiniecie wymagań być może poskutkuje większą liczbą 
i korzystniejszymi dla Zamawiającego ofertami.
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu kryterium oceny ofert w ww. postępowaniu w Rozdziale 
XVII pkt 1 ust. 3). Jednocześnie dokonuje korekty omyłki pisarskiej (zamiast litery B wstawia literę A – 
odpowiednio do wskazanego kryterium w tabeli dotyczącej kryteriów oceny ofert).

Kryterium otrzymuje brzmienie:

„Doświadczenie osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną w branży drogowej – A, polegające 
na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub przebudowy drogi wraz z budową, przebudową 
infrastruktury technicznej tj. oświetlenia ulicznego lub kanalizacji deszczowej, lub kanalizacji sanitarnej, 
lub wodociągu lub elektroenergetycznych lub kanalizacji teletechnicznej”.

W konsekwencji treść pkt 2  w Rozdziale XVII  otrzymuje brzmienie:

„2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oceniana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
      S = C + A”
(…)

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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