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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy  

 

 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji 

projektowej pn. „Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II” 

 

Oznaczenie postępowania: 34/DZS/2020/PN/WPI 

 

 

ZAPYTANIA NR 1 

(pytania od nr 1 do nr 7) 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (ustawa Pzp) informujemy, że Wykonawcy złożyli zapytania 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

Pytanie nr 1: 

„W nawiązaniu do zapisów §18 ust.1 pkt.9), pkt.10), pkt.12), pkt.13) Umowy tj. Kary umowne, prosimy 

Zamawiającego o zmianę wysokości kary na 100zł za każdy dzień zwłoki.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w zakresie §18 umowy. 

 

Pytanie nr 2: 

„W nawiązaniu do zapisów punktu 7.5.1 SIWZ tj. Zdolność zawodowa Wykonawcy, w celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu konkurencji, prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu umożliwiającego 

Wykonawcy wykazanie się doświadczeniem w realizacji projektów przebudowy drogi klasy G lub wyższej 

o długości odcinka drogi min. 2km każdy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w zakresie pkt. 7.5.1 zdolność zawodowa wykonawcy. Zapis 

budowy / rozbudowy wraz ze zwrotem „wykonał co najmniej 2 dokumentacje w procedurze ZRID”, 

jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający oczekuje od Wykonawcy posiadania wiedzy oraz doświadczenia 

z realizacji zadań inwestycyjnych liniowych zrealizowanych na podstawie ustawy o szczególnych 

zasadach realizacji inwestycji drogowych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02). 

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29 ust. 2 ppkt. 1a) roboty polegające na przebudowie obiektu nie 

wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, co nie gwarantuje Zamawiającemu, że wykonawca posiada 
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wiedzę, doświadczenie, oraz że zna procedury regulujące uzyskanie decyzji ZRID i wynikające z tego 

obowiązki.  

 

Pytanie nr 3: 

„W nawiązaniu do zapisów punktu 7.5.2. Lp.1, Lp.2 SIWZ tj. Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy 

oraz zapisów punktu 15.1.c) SIWZ tj. Kryterium „Doświadczenie zawodowe Projektanta branży 

drogowej” w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, prosimy Zamawiającego 

o umożliwienie udziału w realizacji zamówienia projektantom i sprawdzającym branży drogowej 

posiadającym doświadczenie w opracowaniu projektów przebudowy drogi klasy G lub wyższej o długości 

odcinka drogi min. 2km każdy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w zakresie pkt. 7.5.2 zdolność zawodowa personelu 

Wykonawcy (projektant i sprawdzający). Zapis budowy / rozbudowy wraz ze zwrotem „wykonał 

co najmniej 2 dokumentacje w procedurze ZRID”, jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający oczekuje 

od projektanta posiadania wiedzy oraz doświadczenia z realizacji zadań inwestycyjnych liniowych 

zrealizowanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych 

(Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02). 

 

Pytanie nr 4: 

„W nawiązaniu do zapisów punktu 7.5.2. Lp.5 SIWZ tj. Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy, 

prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna kwalifikacje zawodowe Specjalisty problematyki ochrony 

środowiska – ukończenie studiów wyższych na kierunku Inżynieria Środowiska.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uzna kierunku Inżynierii Środowiska, gdyż kierunek ten nie należy do grupy nauk 

przyrodniczych, lecz inżynieryjnych. 

 

Pytanie nr 5: 

„Jak wymóg zatrudnienia specjalisty problematyki ochrony środowiska na podstawie umowy o pracę 

odnosi się do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą? Czy osobę prowadzącą działalność 

gospodarczą również obowiązuje wymóg zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią pkt. 4.6 Instrukcji dla Wykonawców wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie jest 

skuteczny w przypadku, gdy czynności (przez cały okres ich realizacji) będą powierzone osobie fizycznej  

prowadzącej działalność gospodarczą i osoba ta będzie wykonywać je osobiście na podstawie łączącego 

ją z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 

 

Pytanie nr 6: 

„Prosimy o podanie szacunkowej ilości działek przeznaczonych do podziału.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podał szacunkową ilość działek do podziału w Formularzu cenowym poz. 9 w ilości 200 szt. 

 

Pytanie nr 7: 

„Czy w cenie oferty należy uwzględnić projekty budowy, przebudowy lub kolizji sieci gazowej wysokiego 

ciśnienia?” 

Odpowiedź: 

Tak. 
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Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania Wykonawców. 
 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

 

 

                                Z poważaniem, 

 

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI 

 

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA 

………………………………………. 

(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub jego pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Aneks nr 1 do SIWZ; 

2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 

3. Aa. 

 

 
 

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963, pjurgo@zdwgdansk.pl 


