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            Poznań, dnia 29.01.2020 r. 
Nasz znak: ZDP.WO.261.2.50/19 

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 

Zgodnie z zapisami SIWZ - VI. pkt 3.3.2. Przedmiotu zamówienia „Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował następującymi osobami: ppkt e) geolog – osoba posiadająca uprawnienia kwalifikacyjne do 

wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI i VII, zgodnie z ustawą prawo 

geologiczne i górnicze. Kategoria VI uprawnień jest uzupełnieniem kategorii VII co powoduje, że obie kategorie 

posiada niewiele osób oraz ogranicza liczbę wykonawców i uczciwą konkurencję uczestników w postępowaniu 

przetargowym. Prosimy zatem o zmianę zapisu SIWZ - VI. pkt 3.3.2. przedmiotu zamówienia ppkt e) na: geolog – 

osoba posiadająca uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi 

kategorii VI lub VII, zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze.  

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapis SIWZ w rozdziale VI pkt. 

3.3.2 ppkt. e) i otrzymuje on brzmienie: 

„e)  geolog – osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu  

i kierowaniu pracami geologicznymi kategorii VII lub kategorii VI , zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze;” 

 

Pytanie 2 

Zgodnie z zapisami SIWZ - VI. pkt 3.3.2. Przedmiotu zamówienia „ Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował następującymi osobami: ppkt f) geodeta – osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub w zakresie 

geodezyjnej obsługi inwestycji kategorii I , II i IV. Powyższy zapis jest nieścisły i mylący. Kategoria IV uprawnień 

dotyczy obsługi geodezyjnej inwestycji czyli etapu wykonawstwa. Naszym zdaniem do wykonania usługi czyli 

opracowania dokumentacji projektowej wystarczające są uprawnienia w zakresie kategorii I (geodezyjne pomiary 

sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) i kategorii II (rozgraniczanie i podziały nieruchomości 

(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych) Prosimy o poprawę zapisu SIWZ - VI. pkt 3.3.2. 

przedmiotu zamówienia ppkt f) na: geodeta – osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie 
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geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (kategoria I), 

rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych 

(kategoria II) lub w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji (kategoria IV). Bądź całkowitą rezygnację z uprawnień 

w zakresie kategorii IV. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapis SIWZ w rozdziale VI pkt. 

3.3.2 ppkt f) i otrzymuje on brzmienie: 

„ f) geodeta – osoba lub osoby posiadające łącznie uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (zakres 1)  oraz w zakresie rozgraniczenia  

i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (zakres 2). 

II. Zamawiający zmienia termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert, w następujący sposób: 

ZMIENIONA ZOSTAJE TREŚC ROZDZ. XIV ust. 1  SIWZ: 
było: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan na stronie dotyczącej postępowania pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko 

Poznań – Krzesiny” do dnia 04.02.2020r.do godziny 10:00:00. 

zmieniono na: 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan na stronie dotyczącej postępowania pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko 

Poznań – Krzesiny” do dnia 14.02.2020r.do godziny 10:00:00. 

ZMIENIONA ZOSTAJE TREŚC ROZDZ. XVI ust. 1 SIWZ: 
było: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2020r. o godz. 10:10 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w 

siedzibie Zamawiającego ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503. 

zmieniono na: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2020r. o godz. 10:10 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w 

siedzibie Zamawiającego ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503. 

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert. 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

   
Sprawę prowadzi:  
Sylwia Godlewska 
Tel. 61 859-34-34 
 


