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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/22/TP/2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu. 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami  
 
Pytanie nr 1 
Zgodnie z pkt 9.1.1.1. Zamawiający żąda aby Wykonawca przedstawił referencje na co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 
użytkowej 200m2,zgodnie z projektem budowlanym pkt 12.4 oraz przekrojem konstrukcyjnym należy wykonać plac 
wewnętrzny (pod kontenery),chodniki, ciągi pieszo-jezdne, parking o nawierzchni z kostki betonowej związku z 
powyższym prosimy o zmianę warunków postępowania na jedną robotę budowlaną polegającej na budowie lub 
przebudowie lub remoncie drogi, placu, parkingu oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 
użytkowej 200m2 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
(Zmiana nr 1) 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SWZ Instrukcji dla Wykonawców pkt. 9.1.1.1. o treści: 
„9.1.1.1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie lub  
przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2,” 
I zastępuje następującym brzmieniem:  
„9.1.1.1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie lub  
przebudowie lub remoncie jezdni lub parkingu o nawierzchni bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2,” 
 
Zmiana nr 2 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SWZ Instrukcji dla Wykonawców pkt. 9.1.2.1. o treści: 
„9.1.2.1. Kierownik robót drogowych - (1 osoba) posiadający doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót drogowych podczas realizacji: co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub  
przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2, oraz  
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, 
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 
lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z wcześniej 
obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji,” 
I zastępuje następującym brzmieniem: 
 „9.1.2.1. Kierownik robót drogowych - (1 osoba) posiadający doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub  
kierownika robót drogowych podczas realizacji: co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub  
przebudowie lub remoncie jezdni lub parkingu o nawierzchni bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2, 
oraz  posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,  
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 
lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z wcześniej 
obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji,” 
 
Zmiana nr 3 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SWZ – Instrukcji dla Wykonawców w pkt 9.2. ppkt b) o treści:  
„b) pojęcia: „droga”, o którym mowa powyżej jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 2) ustawy 
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Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.).” 
 
I zastępuje następującym brzmieniem: 
„b) pojęcie jezdnia o którym mowa powyżej rozumiane jest zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 5) ustawy o drogach 
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t.j. Dz. U. z 2020. poz. 470 ze zm). 
 
 
Zmiana nr 4 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części  I SWZ – Instrukcji dla Wykonawców w pkt 21.2.3 o treści: 
21.2.3. W przypadku kryterium „Doświadczenie kierownika robót drogowych (D)” o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. 
oferta otrzyma ilość punktów zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej oraz informacjami podanymi w Formularzu 
ofertowym sporządzonym na podstawie Załącznika nr 1 do IDW. Wykonawca w zakresie powyższego kryterium Pi (D) 
zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym sporządzonym na podstawie Załącznika nr 1 do IDW w pkt. 
4.5. wszystkich informacji niezbędnych do oceny spełniania  zarówno warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w pkt. 9.1.2.1. IDW jak i kryterium oceny ofert Pi (D) oraz informacji na temat każdej kolejnej roboty budowlanej, 
poza jedną stanowiącą potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. imienia i nazwiska 
wskazanej osoby, zakresu oraz numeru posiadanych uprawnień, wykształcenia, numeru członkowskiego Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, podstawy do dysponowania ww. osobą oraz informacji na temat doświadczenia 
kierownika robót drogowych wyznaczonego do realizacji zamówienia tj. pełnionej funkcji, nazwy i przedmiotu zadania 
wraz z podaniem wszystkich informacji wskazanych w tabeli poniżej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać: nazwę zadania, określić czy dotyczyło budowy/przebudowy/remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o 
powierzchni użytkowej minimum 200 m2) 

 
 Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko kierownika robót drogowych Pi (D) wyznaczonego do realizacji 
zamówienia będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą: 

„Doświadczenie kierownika robót drogowych Pi (D) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium 
„Doświadczenie kierownika robót drogowych Pi(D) 

Kierownik robót drogowych - (1 osoba): posiadający 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót drogowych podczas realizacji co najmniej 
jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie 
lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 
użytkowej minimum 200 m2 

0 

Kierownik robót drogowych - (1 osoba): posiadający 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót drogowych podczas realizacji co najmniej 
dwóch zadań każde polegającego na budowie lub 
przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o 
powierzchni użytkowej minimum 200 m2 

10 

Kierownik robót drogowych - (1 osoba): posiadający 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót drogowych podczas realizacji co najmniej 
trzech zadań każde polegającego na budowie lub 
przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o 
powierzchni użytkowej minimum 200 m2 

20 

Zamawiający wezwie działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcę do uzupełnienia informacji 
zawartych  w Formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW tylko w zakresie 
niezbędnym w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. IDW. 
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za uzupełnione przez Wykonawcę informacje nt. ww. osoby. 
Wykonawca winien wskazać wszystkie parametry wynikające z kryterium odrębnie dla każdego zadania wykazanego 
w celu potwierdzenia doświadczenia. W przypadku podania w Formularzu ofertowym danych dotyczących zadania 
wykazanego w celu potwierdzenia doświadczenia ww. osób, w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, na podstawie 
informacji podanych w Formularzu ofertowym, spełnienia warunku zdolności zawodowej wskazanych osób (np. m. in. 
brak określenia nazwy lub charakterystyki zadania, uniemożliwiający identyfikację zadania, niejasności co do pełnionej 
funkcji podczas realizacji zadania, rodzaju roboty budowlanej, brak informacji  o uprawnieniach oraz doświadczeniu, 
brak informacji  o drodze, brak wskazania czy dotyczyło nawierzchni bitumicznej, brak wskazania powierzchni 
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użytkowj), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert „„Doświadczenie 
kierownika robót drogowych (D)” 
 
I zastępuje nastepujacym brzmieniem: 
„21.2.3 W przypadku kryterium „Doświadczenie kierownika robót drogowych (D)” o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. 
oferta otrzyma ilość punktów zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej oraz informacjami podanymi w Formularzu 
ofertowym sporządzonym na podstawie Załącznika nr 1 do IDW. Wykonawca w zakresie powyższego kryterium Pi (D) 
zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym sporządzonym na podstawie Załącznika nr 1 do IDW w pkt. 
4.5. wszystkich informacji niezbędnych do oceny spełniania  zarówno warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w pkt. 9.1.2.1. IDW jak i kryterium oceny ofert Pi (D) oraz informacji na temat każdej kolejnej roboty budowlanej, 
poza jedną stanowiącą potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. imienia i nazwiska 
wskazanej osoby, zakresu oraz numeru posiadanych uprawnień, wykształcenia, numeru członkowskiego Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, podstawy do dysponowania ww. osobą oraz informacji na temat doświadczenia 
kierownika robót drogowych wyznaczonego do realizacji zamówienia tj. pełnionej funkcji, nazwy i przedmiotu zadania 
wraz z podaniem wszystkich informacji wskazanych w tabeli poniżej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać: nazwę zadania, określić czy dotyczyło budowy/przebudowy/remontu jezdni lub parkingu o nawierzchni 
bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2) 

 
 Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko kierownika robót drogowych Pi (D) wyznaczonego do realizacji 
zamówienia będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą: 

„Doświadczenie kierownika robót drogowych Pi (D) 
Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium 
„Doświadczenie kierownika robót drogowych Pi(D) 

Kierownik robót drogowych - (1 osoba): posiadający 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót drogowych podczas realizacji co najmniej 
jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie 
lub remoncie jezdni lub parkingu o nawierzchni bitumicznej o 
powierzchni użytkowej minimum 200 m2 

0 

Kierownik robót drogowych - (1 osoba): posiadający 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót drogowych podczas realizacji co najmniej 
dwóch zadań każde polegającego na budowie lub 
przebudowie lub remoncie jezdni lub parkingu o nawierzchni 
bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2 

10 

Kierownik robót drogowych - (1 osoba): posiadający 
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót drogowych podczas realizacji co najmniej 
trzech zadań każde polegającego na budowie lub 
przebudowie lub remoncie jezdni lub parkingu o nawierzchni 
bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2 

20 

Zamawiający wezwie działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcę do uzupełnienia informacji 
zawartych  w Formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW tylko w zakresie 
niezbędnym w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. IDW. 
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za uzupełnione przez Wykonawcę informacje nt. ww. osoby. 
Wykonawca winien wskazać wszystkie parametry wynikające z kryterium odrębnie dla każdego zadania wykazanego 
w celu potwierdzenia doświadczenia. W przypadku podania w Formularzu ofertowym danych dotyczących zadania 
wykazanego w celu potwierdzenia doświadczenia ww. osób, w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, na podstawie 
informacji podanych w Formularzu ofertowym, spełnienia warunku zdolności zawodowej wskazanych osób (np. m. in. 
brak określenia nazwy lub charakterystyki zadania, uniemożliwiający identyfikację zadania, niejasności co do pełnionej 
funkcji podczas realizacji zadania, rodzaju roboty budowlanej, brak informacji  o uprawnieniach oraz doświadczeniu, 
brak informacji  o jezdni lub parkingu, brak wskazania czy dotyczyło nawierzchni bitumicznej, brak wskazania 
powierzchni użytkowej), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert 
„Doświadczenie kierownika robót drogowych (D)” 
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Zmiana nr 5 
Zamawiający informuje, że zmienia termin: 
- składania ofert na dzień 05.07.2021 godz. 9:00 
- otwarcia ofert na dzień 05.07.2021 godz. 12:00 
- termin związania ofertą na dzień 03.08.2021r. (zmianie ulega punkt 19 Instrukcji dla Wykonawców) 
 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem  
 
Magdalena Świątek 
 
Kierownik Dziełu Prawnego i Zamówień Publicznych 
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