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WZP.271.5.2021

Wołów, dn. 26.05.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WZP.271.5.2021
Nazwa zadania: „Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową
nr 273 - zaprojektuj i zbuduj”
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 25.05.2021r, opublikowanych w dniu 26.05.2021r czy w
przedmiotowym postępowaniu są elementy które są dla Wykonawcy w jakiś sposób wiążące na
podstawie których ma przygotować ofertę i których Zamawiający będzie oczekiwał do spełnienia?
Skoro PFU które powinno być dokumentem bazowym, wiążącym i stanowić podstawę
przygotowania wstępnej wyceny oferty jest wg. Zamawiającego wyłączenie elementem
pomocniczym. Koncepcja + dołączone przedmiary również są elementami pomocniczymi zatem
pełna odpowiedzialność za przygotowanie jakiejkolwiek wyceny spada na Wykonawców, a takie
prowadzenie postępowania może prowadzić do braku porównywalności złożonych ofert gdyż
każda z firm wyceni co jej się podoba.
Odpowiedź nr 1

Zgodnie z art. 103 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przedmiotem zamówienia,
jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane, opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego,
który obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i
funkcjonalne.
Zdaniem Zamawiającego oraz jak słusznie zauważył oferent, PFU i Koncepcja są elementami
bazowymi, nie można ich w żaden sposób porównywać z dokumentacją projektową i wymagać
tożsamego poziomu szczegółowości. Każdy z oferentów ma do dyspozycji ten sam materiał źródłowy,

a przedstawione rozwiązanie ma zaspokoić potrzebę Zamawiającego określoną w tym materiale.
Ponadto w trakcie postępowania Zamawiający udzielił odpowiedzi w oparciu o wiedzę i materiały
jakie posiadał.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.
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Kierownik Zamawiającego
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