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Dotyczy:               Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dróg powiatowych 
Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”) 

Wasz znak:          

 
 

 Wszyscy Wykonawcy  
 

    

        
 
 

           Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843) ,że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego  Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.   

 

Pytanie 1 

Czy projektantem branży mostowej może być osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w branży mostowej od ponad 5 lat i w ciągu ostatnich pięciu lat prowadziła jako projektant projekt 

budowlany i wykonawczy wiaduktów kolejowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. Projektantem branży mostowej 

może być osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów 

wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie  (licząc od dnia uzyskania uprawień) 

na stanowisku projektanta, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert prowadził 

(zakończył) jako Projektant lub Projektant Główny następującą jedną usługę projektową (projekt budowlany i 

wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę: 

• co najmniej jeden projekt budowy mostu drogowego; 

lub 

• co najmniej jeden projekt budowy wiaduktu drogowego. 

Zamawiający dopuszcza jednak realizację projektu budowy wiaduktu kolejowego nad drogą w kryterium oceny 

ofert: „doświadczenie Projektanta branży mostowej w zakresie opracowanych dokumentacji”  i modyfikuje w 

związku z tym  zapis rozdz. XVII ust. 6 pkt. 6.2 SIWZ nadając mu brzmienie: 

„6.2. Wskazanie projektanta branży mostowej, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert prowadził (zakończył) jako Projektant lub Projektant Główny następujące trzy usługi 

projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę: 
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− jeden projekt budowy mostu drogowego, jeden projekt budowy wiaduktu drogowego i jeden 

projekt budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową  – 10 pkt.; 

lub 

− jeden projekt budowy mostu drogowego, jeden projekt budowy wiaduktu drogowego i jeden 

projekt budowy wiaduktu kolejowego nad drogą – 10 pkt. 

lub 

− jeden projekt budowy mostu drogowego i dwa projekty budowy wiaduktu drogowego nad linią 

kolejową – 10 pkt. 

lub 

− jeden projekt budowy mostu drogowego, jeden projekt budowy wiaduktu drogowego nad linią 

kolejową i jeden projekt budowy wiaduktu kolejowego nad drogą – 10 pkt. 

lub 

− jeden projekt budowy mostu drogowego i dwa projekty budowy wiaduktu kolejowego nad drogą 

– 10 pkt.” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  zmienia treść SIWZ -projekt 

umowy, oraz formularz ofertowy, które w zmodyfikowanej wersji (z zaznaczeniem kolorem czerwonym zmian) 

zamieszcza na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan.  

 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu. 
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