
L.p. Pytanie Odpowiedź 

1 W nawiązaniu do wymogu doświadczenia 

stawianego oferentom tj.: w okresie ostatnich 10 

lat (…) wykonali samodzielnie, pełniąc  

funkcję projektanta, minimum 3 zlecenia 

obejmujące przygotowanie pełnej dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany) oraz świadczenie 

usługi nadzoru autorskiego dla obiektów z 

dominującą branżą kolejową (…) proszę 

uprzejmie o potwierdzenie, że Zamawiający uzna 

doświadczenie polegające na przygotowanie 

pełnej dokumentacji projektowej (projekt 

budowlany) oraz świadczenie usługi nadzoru 

autorskiego dla linii tramwajowej. 

 

W nawiązaniu do pytań numer 1, 2 i 3 

Zamawiający zmienia wymagania 
określone w punkcie III.C2 Ogłoszenia o 
przetargu które brzmią  
 „  C2 [Doświadczenie] 
 w okresie ostatnich 10 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonali 
samodzielnie, pełniąc funkcję 
projektanta, minimum 3 zlecenia 
obejmujące przygotowanie pełnej 
dokumentacji projektowej (projekt 
budowlany) oraz świadczenie usługi 
nadzoru autorskiego dla obiektów 
z dominującą branżą kolejową: 
 
C2 A o wartości kosztorysowej co 
najmniej 25 mln PLN każdy; 
C2-B Dla wszystkich 3 przedstawionych 
zleceń uzyskane zostały pozwolenia na 
budowę.”  
na 
„  C2 [Doświadczenie] 
 w okresie ostatnich 10 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonali 
samodzielnie, pełniąc funkcję 
projektanta, minimum 3 zlecenia 
obejmujące przygotowanie pełnej, 
wielobranżowej dokumentacji 
projektowej (projekt budowlany): 
 
C2 A o wartości kosztorysowej 
projektowanej inwestycji co najmniej 25 
mln PLN każdy; 
C2-B Dla wszystkich 3 przedstawionych 
zleceń uzyskane zostały pozwolenia na 
budowę.”  
 
 

2 Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę w 

nawiązaniu do zapisu: 

w okresie ostatnich 10 lat (…) wykonali 

samodzielnie, pełniąc funkcję projektanta, 

minimum 3 zlecenia obejmujące przygotowanie 

pełnej dokumentacji projektowej (projekt 
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budowlany) oraz świadczenie usługi nadzoru 

autorskiego dla obiektów z dominującą branżą 

kolejową (…) 

że przy projekcie budowlanym w zakresie umów 

nie ma nadzoru autorskiego w związku z czy 

uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: 

w okresie ostatnich 10 lat (…) wykonali 

samodzielnie, pełniąc funkcję projektanta, 

minimum 3 zlecenia obejmujące przygotowanie 

pełnej dokumentacji projektowej (projekt 

budowlany) dla obiektów z dominującą branżą 

kolejową (…) 

 

3 Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w 

postępowaniu o nazwie Zaprojektowanie 

rozbudowy i przebudowy bocznicy kolejowej DCT, 

zwraca się z prośbą o zmianę warunków 

posiadania wiedzy i doświadczenia z: 

„w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonaliśmy samodzielnie, pełniąc funkcję 

projektanta, minimum 3 zlecenia obejmujące 

przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej 

(projekt budowlany) oraz świadczenie usługi 

nadzoru autorskiego dla obiektów z dominującą 

branżą kolejową: 

 

 o wartości kosztorysowej co najmniej 25 

mln PLN każdy; 

 dla wszystkich 3 przedstawionych zleceń 

uzyskane zostały pozwolenia na budowę.” 

 

na 

„w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonaliśmy samodzielnie, pełniąc funkcję 

projektanta, minimum 3 zlecenia obejmujące 

przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej 

(projekt budowlany) dla obiektów liniowych z 

branżą torową: 

 

 o wartości kosztorysowej co najmniej 25 

mln PLN jeden; 

 przynajmniej dla 2 jest/była świadczona 

usługa nadzoru autorskiego; 

 dla wszystkich 3 przedstawionych zleceń 

uzyskane zostały pozwolenia na budowę.” 

 

Odpowiedź jak do pytania 1 


