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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.3.2023 
 
 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Sporządzenie dokumentacji 
projektowo-wykonawczej na wykonanie  procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji pn: 
Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka  oraz części obszaru wsi Łętownia Etap III” 
 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że 
wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi, 
równocześnie dokonując zmiany SWZ w niżej opisanym zakresie. Zapisy niniejszego pisma są 
wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 
Pytanie 1. Czy w zapisie o wymaganiach w stosunku do wymagań do projektanta 

-która w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
opracowała (jako projektant lub sprawdzający) co najmniej jedną dokumentację projektową 
(projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę 
drogi/dróg na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto każda (w ramach jednej umowy); 
należy rozumieć kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł jako wartość projektu czy wartość 
kosztorysową robót objętych projektem budowy/przebudowy/rozbudowy? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kwota wskazana w przedmiotowym warunku udziału w 
postępowaniu odnosi się do wartości dokumentacji projektowej, a nie wartości kosztorysowej 
robót objętych projektem. Równocześnie informuję o zmianie treści m.in. przedmiotowego 
warunku udziału w postępowaniu o czym mowa poniżej. 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób: 
- Rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4  lit. b SWZ otrzymuje brzmienie: 

„w zakresie osób skierowanych przez wykonawc ę do realizacji zamówienia: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
personelem kierowniczym, odpowiedzialnym za należyte wykonanie zamówienia tj.: co najmniej 
jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji na stanowisku Projektanta branży drogowej: 

-  posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej oraz  

- legitymującą się co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, 
liczonym od dnia uzyskania uprawień oraz 

- która w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
opracowała (jako projektant lub sprawdzający) co najmniej jedną dokumentację projektową 
(projekt budowlany i wykonawczy) na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto każda (w 
ramach jednej umowy) na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi/dróg; 

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, za spełnienie w/w 
warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna jeżeli jedna i ta sama osoba wskazana w 
wykazie osób będzie pełnić funkcję na stanowisku Projektanta branży drogowej na obu 
częściach. 

Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej i obecnie 
obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
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Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220 z późn. zm.)  jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres.  

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania 
do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie 
osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o 
kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i doświadczeniu niezbędnym do wykonania 
zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie 
warunków zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie 
precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.” 

 
- Rozdz. 13  pkt 13.1 lit. b SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Punkty za kryterium „Doświadczenie projektanta” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane 
w następujący sposób: 

- wykonanie jednej dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b SWZ 
– 0 pkt, 

- wykonanie minimum dwóch dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako 
projektant lub sprawdzający na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi/dróg, w 
tym jednej na kwotę i w terminie, o którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b– 15 pkt, 

- wykonanie minimum trzech dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako 
projektant lub sprawdzający na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi/dróg, w 
tym jednej na kwotę i w terminie, o którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b – 30 pkt. 

Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 
30 pkt. 

Przedmiotowe kryterium dotyczy doświadczenia osoby wskazanej do realizacji zamówienia  na 
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdz. 4 pkt. 4.1.2. ppkt 4, lit. b 
SWZ 

Osoba wskazana do realizacji zamówienia, która została poddana ocenie ma obowiązek 
realizować zamówienie. Zastąpienie tej osoby jest możliwe tylko za zgodą zamawiającego, który 
sprawdzi, czy personel zastępczy zapewni równoważny poziom jakości. 

Jeżeli wykonawca wskaże wykonanie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  więcej niż 
trzech dokumentacji projektowych, o których mowa powyżej, w tym jednej na kwotę i w terminie, 
o którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b zamawiający przyzna maksymalną liczbę 
punktów tj. 30 pkt. 

Jeżeli wykonawca składa ofertę na każdą z części zamówienia dla uzyskania maksymalnej liczby 
30 punktów na poczet każdej z tych części zamówienia wystarczającym będzie powołanie się na 
doświadczenie jednego (tego samego)  projektanta (jeśli będzie realizował obie części), który 
opracował minimum trzy dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) jako 
projektant lub sprawdzający na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi/dróg, w 
tym jednej na kwotę i w terminie, o którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b, analogicznie – 
dla uzyskania 15 pkt wystarczająca będzie powołanie się na doświadczenie jednego projektanta, 
który opracował co najmniej  dwie dokumentacje projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) 
jako projektant lub sprawdzający na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont 
drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b.  

Dane dotyczące spełnienia przez wykonawcę tego kryterium oceny ofert zostaną przez 
Wykonawcę jednoznacznie  podane w punkcie 5 Formularza Ofertowego- Załącznik nr 6 do SWZ 
i na tej podstawie zostanie przydzielona odpowiednia punktacja.” 
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W związku z dokonaną zmianą SWZ dotyczącą warunku udziału w postępowaniu zmianie 

ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 31.03.2023r. do godz. 11:00- składanie ofert, 
natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r.  o godz. 12:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 31.03.2023 r. 
do godz. 11:00” 

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r. o godz. 12:00 przy użyciu Platformy e-
Zamówienia.” 
 

- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.04.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 
 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 

niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   
 

 
z  poważaniem 

 
STAROSTA SUSKI 

mgr Józef Bałos 
 

 


