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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/3/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „05800 budowa trasy rowerowej łączącej Gminę Kąty 

Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu”,  wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego.   

  

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na 

podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

Pytanie nr 1 

Występując jako oferent w postępowaniu przetargowym jw., wnoszę o zmianę zapisów treści SWZ w zakresie 

warunku udziału w postępowaniu:   

JEST: 

9.1  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:   

 9.1.1.  posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie.  Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:  

 9.1.1.1 Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany 

i wykonawczy) budowy lub przebudowy lub remontu chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-

rowerowego, drogi dla rowerów, ulicy lub drogi każda o długości co najmniej 300  m w terenie miejskim.  

NA: 

9.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:   

 9.1.1. posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:  

 9.1.1.1 Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany 

i wykonawczy) budowy lub przebudowy lub remontu chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-

rowerowego, drogi dla rowerów, ulicy lub drogi każda o długości co najmniej 300  m w terenie miejskim.  

 

Wymagany przez Zamawiającego okres trzech lat jest zdecydowanie za krótki, ponieważ w okresie ostatnich   dwóch 

lat, czyli podczas trwania pandemii COVID-19 poprzez liczne obostrzenia wprowadzone przez Polski Rząd tj. praca 

zdalna pracowników administracji publicznej spowodowały wydłużenie przeciętnego okresu procesu projektowania 

inwestycji drogowej. 

Utrudnia to uczciwą konkurencję i ogranicza istotnie dostępność zamówienia dla wielu podmiotów gospodarczych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 5) 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 modyfikuje treść Instrukcji dla Wykonawców (IDW - Część I SWZ) 

poprzez skreślenie fragmentu punktu 9.1.1.1. o treści: 

„9.1.1.1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany 

i wykonawczy) budowy lub przebudowy lub remontu chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, drogi 

dla rowerów, ulicy lub drogi każda o długości co najmniej 300  m w terenie miejskim”. 
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i zastąpienie go punktem 9.1.1.1. w brzmieniu: 

„9.1.1.1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany 

i wykonawczy) budowy lub przebudowy lub remontu chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, drogi 

dla rowerów, ulicy lub drogi każda o długości co najmniej 300  m w terenie miejskim”. 

 

Zmiana nr 6: 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 modyfikuje treść IDW poprzez skreślenie fragmentu punktu 11.2.1.1. o 

treści: 

„11.2.1.1. Wykazu usług wykonanych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.1.1.1. sporządzony wg załącznika 

nr 4 do IDW, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy”. 

 

i zastąpienie go punktem 11.2.1.1. w brzmieniu: 

„11.2.1.1. Wykazu usług wykonanych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.1.1.1. sporządzony wg załącznika 

nr 4 do IDW, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy”.  

 

Zmiana nr 7: 

Zamawiający informuje, że skreśla dotychczasową treść załącznika nr 2 do IDW - Wzór Oświadczenia Wykonawcy 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i zastępuje ją nowym załącznikiem 

nr 2 – wersja aktualna.  

Załącznik nr 2 – wersja aktualna zostaje zamieszczony na stronie www.wi.wroc.pl jako załącznik do niniejszego 

pisma. 

 

Zmiana nr 8: 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 18.02.2022r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 18.02.2022r. godzina: 12:00 

- termin związania ofertą na dzień 19.03.2022r. (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawców). 

 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

 

 

 

Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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