
 
 
 

  

 

Nr postępowania: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281                                       Gdańsk, dnia 27.06.2022r. 

 
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 Sieciowe i Studium 
Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia 
Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa. 

 
 
I. Na podstawie art. 135 ust. 2 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 
Zamawiający w pkt VIII SWZ dotyczącym warunków udziału, Zamawiający wskazał, iż:  
Za dokumentację projektową Zamawiający uzna opracowanie Studium Korytarzowego (SK) lub Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 
z elementami koncepcji programowej (ŚTEŚ+R). 
 
Wykonawca ma wątpliwości co do przyjętej przez Zamawiającego warunków udziału stanowiącej o 
wyższości dokumentacji STEŚ, STEŚ-R oraz KP nad Projektem Budowlanym. Wskazania wymaga, iż Projekt 
Budowlany jest opracowaniem uregulowanym w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. 2021, poz. 2351) (dalej: Prawo Budowlane) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 września 
2020 r. (poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, stanowiącym 
podstawę dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  
 
Projekt Budowlany stanowi zbiór dokumentów i projektów podlegających prawnemu zatwierdzeniu 
przedstawiający plany inwestycji budowlanej. W chwili obecnej, w wyniku nowelizacji przepisów nastąpił 
podział projektu budowlanego na trzy odrębne części, tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu, 
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.  
 
Projekt Budowlany jest niezwykle ważnym opracowaniem, bowiem zamierzając przystąpić do realizacji 
inwestycji budowlanej wymagającej przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych decyzji o 
pozwoleniu na budowę, inwestor musi mieć projekt budowlany opracowany na zasadach określonych w 
art. 34 Prawo Budowlane.  
 
Natomiast, co wymaga podkreślenia, STEŚ oraz STEŚ-R stanowi wyłącznie opracowanie projektowe, które 
nie zostało uregulowane w odrębnych przepisach, a może służyć jedynie do:  
 
wstępnego określenia zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenia jego efektywności 
ekonomicznej, 

• ustaleniu wariantów korytarza terenowego dla przebiegu tras (na podstawie analizy wariantów i 



 
 
 

  

uzyskanych opinii) oraz ostatecznemu ustaleniu typów oraz głównych parametrów technicznych 

obiektów budowlanych, 

• umożliwieniu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 

• podjęciu decyzji inwestorskiej w sprawie celowości i zakresu przedsięwzięcia. 
 
Koncepcja Programowa, stanowi jedynie materiał wykonywany po uzyskaniu decyzji właściwego organu o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu przebiegu drogi oraz jest uszczegółowieniem 
rozwiązań technicznych. Taki dokument również nie został szczegółowo uregulowany w odrębnych 
przepisach, np. ustawie Prawo Budowlane.  
 
Co wymaga szczególnego podkreślenia, Projekt Budowlany – odmiennie niż dokumentacja STEŚ, STEŚ-R 
oraz KP – pozwala w dalszej kolejności na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, takich jak m.in.: 
decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenie wodnoprawne, , decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID) czy też pozwolenie na budowę.  
 
W ślad za powyższym, Zamawiający ustalając warunki udziału naruszył zasady dotyczące uczciwej 
konkurencji. Wykonawcy posiadający znacznie większe realne doświadczenie nabyte podczas sporządzania 
Projektów Budowlanych znajdą się w znacznie gorszej pozycji aniżeli Wykonawcy tworzący mniej 
skomplikowane opracowania projektowe.  
 
Warunki udziału powinny być adekwatne do rodzaju i zakresu zamówienia, czyli być racjonalnie 
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Zamawiający winien tak określić warunki udzuału, by nie miały 
one charakteru dyskryminującego, były uzasadnione względami interesu publicznego (uwzględniającymi 
także efekty społeczne, środowiskowe oraz gospodarcze), pozwalały na osiągnięcie założonego celu oraz 
nie wykraczały poza to, co konieczne dla osiągnięcia tego celu. Proporcjonalne ukształtowanie zasad 
wyboru oferty najkorzystniejszej działa stymulująco na konkurencyjność w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 
Podkreślić należy, że w świetle art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r (Dz. U 2021, poz 1129) Prawo 
zamówień publicznych, obowiązkiem Zamawiającego jest dążenie do uzyskania najlepszej jakości 
zamówienia w stosunku do środków finansowych, które zamawiający może przeznaczyć na realizację 
zamówienia oraz do uzyskania jak najlepszych efektów udzielanego zamówienia. Dotyczy to uzyskania 
możliwie najkorzystniejszych efektów w następstwie udzielonego zamówienia w stosunku do nakładów 
finansowych, które będzie ponosił zamawiający. Nie chodzi zatem tylko o pozytywny efekt podejmowanych 
przez Zamawiającego działań (np. że planowany określony zakup został zrealizowany na wyższym poziomie 
jakościowym czy ilościowym od pierwotnie założonego), ale również o skuteczność w osiąganiu innych 
wcześniej postawionych celów, np. w zakresie oddziaływania zrealizowanego zamówienia na środowisko. 
 
 
 
W ocenie Wykonawcy, ustalona przez Zamawiającego warunkach udziału jest nieproporcjonalna, a w 
konsekwencji utrudnia dostęp do zamówienia wielu wykonawcom zdolnym do faktycznego wykonania 
przedmiotu zamówienia i posiadającym adekwatne doświadczenie. Ustawa Pzp nie określa w żadnym 
z przepisów wymogu legitymowania się przez wykonawcę dokładnie takimi samymi zrealizowanymi 
zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Warunek udziału  nie może zatem przenosić 
na zasadzie 1:1 opisu przedmiotu zamówienia. W postępowaniu mają wziąć udział wykonawcy, którzy 
rzeczywiście są w stanie zrealizować zamówienie, a nie tylko wykonawcy w przeszłości wykonujący 
dokładnie takie samo zamówienie. Wykonawcy powinni mieć możliwość wykazania się doświadczeniem 



 
 
 

  

w zakresie czynności podobnych do tych, które są objęte zakresem danego zamówienia, a nie 
identycznych. 
                  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
 
Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie definicji dokumentacji projektowej o której mowa 
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4) lit. a SWZ. Tym samym objaśnienie tego co Zamawiający uważa za 
dokumentację projektową otrzymuje brzmienie: 
 

− Za dokumentację projektową Zamawiający uzna opracowanie Studium Korytarzowego 

(SK) lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) lub Studium 

Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej 

(ŚTEŚ+R) lub Projekt budowlany. 

Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania ich 
aktualizacji. 

 
 
Pozostałe zapisy w dokumentacji pozostają bez zmian. 

 
 
 

 
        Z poważaniem  

                             /-/ Dyrektor 
     Jakub Pietruszewski 


