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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp na wykonanie opracowania pn. Studium Korytarzowe dla 
nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła "Miszewo" Obwodnica 
Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

 
 
1.  I.    Na podstawie art. 135 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez 

Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  
 
 
Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i staja się wiążące dla Wykonawców 
przy opracowaniu ofert. 

 
Pytanie nr 1 
Zapytanie do SWZ: Dot. zapisu zawartego w "Podkryterium – doświadczenie eksperta ds. analiz 
środowiskowych" (SWZ, XVIII. 2) c)); czy opracowanie przez osobę wskazaną na stanowisko eksperta 
ds. analiz środowiskowych dokumentacji w postaci raportu oddziaływania na środowisko również 
będzie podlegało punktacji?  

                
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający informuje, że opracowanie przez osobę wskazaną na stanowisko eksperta ds. analiz 
środowiskowych dokumentacji w postaci raportu oddziaływania na środowisko również będzie 
podlegało punktacji. 
 

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale XVIII ust. 4 pkt 2) lit c), który otrzymuje 
brzmienie: 

 
c) Podkryterium - doświadczenie eksperta ds. analiz środowiskowych 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona następująco: 
Za opracowanie w zakresie wstępnej dokumentacji środowiskowej lub raportu oddziaływania na 
środowisko dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy ZBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. o długości 
co najmniej 5 km każda, ponad wykazane na warunek udziału w postępowaniu, w której ekspert ds. 
analiz środowiskowych był autorem lub współautorem - wykonawca otrzyma: 

− za wykonanie 1 dokumentacji/projektu /koncepcji ponad wskazane na warunek udziału  

w postępowaniu przetargowym – 5 pkt, 

− za wykonanie 2 dokumentacji/projektu /koncepcji ponad wskazane na warunek udziału w 

postępowaniu przetargowym – 7,5 pkt, 



 
 
 

  

− za wykonanie 3 dokumentacji/projektu /koncepcji i więcej ponad wskazane na warunek udziału 

w postępowaniu przetargowym – 10 pkt. 

 
 

Pozostałe zapisy w dokumentacji pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
        Z poważaniem  

                               /-/ Dyrektor 
     Jakub Pietruszewski 

 
 

 


