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Odpowiedzi na pytania Oferentów w przetargu  

P-17-13-PO.6 Nadzór nad realizacją Projektu RailRMG – Etap 1 rozbudowy bocznicy 

kolejowej DCT 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

1 Zwracam się z uprzejmą prośbą o 
zamieszczenie na Państwa stronie 
internetowej edytowalnej wersji formularza 
ofertowego dla przetargu na „Nadzór nad 
realizacją Projektu RailRMG – 1 Etap 
rozbudowy bocznicy kolejowej DCT”. 

Zamawiający wyraża zgodę na publikację 
formularza ofertowego w wersji 
edytowalnej. 

2 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie 
następującej rozbieżności w zamieszczonych 
na Państwa stronie internetowej, 
materiałach do przetargu: 
W opublikowanym „Oświadczeniu o 
posiadanej wiedzy i doświadczeniu oraz o 
dysponowaniu osobami zdolnymi do 
zrealizowania Zamówienia. P-17-13-PO.6” 
znajduje się zapis: 
 
„Oświadczamy, że: 
 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed 
datą publikacji niniejszego 
Ogłoszenia o przetargu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, 
wykonaliśmy samodzielnie co 
najmniej trzy usługi polegające 
na pełnieniu funkcji Inżyniera 
(lub podobnej funkcji) dla zadań 
zrealizowanych według praw 
obowiązujących w Warunkach 
Kontraktowych FIDIC (tzw. "żółta 
książka") (lub równoważnych 
warunków kontraktowych tj. 
ogólnych i szczególnych 
warunków kontraktowych wg 
prawa lokalnego poszczególnych 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw 
członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze 
Gospodarczym) dla inwestycji o 
wartości minimum 20 000 000 zł 
netto.” 
 

Zamawiający wskazuje co następuje: 
W opublikowanym „Oświadczeniu o 
posiadanej wiedzy i doświadczeniu oraz o 
dysponowaniu osobami zdolnymi do 
zrealizowania Zamówienia. P-17-13-PO.6” 
Winno być: 
„Oświadczamy, że: 
 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed 
datą publikacji niniejszego 
Ogłoszenia o przetargu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, 
wykonaliśmy samodzielnie co 
najmniej dwie usługi polegające 
na pełnieniu funkcji Inżyniera 
(lub podobnej funkcji) dla zadań 
zrealizowanych według praw 
obowiązujących w Warunkach 
Kontraktowych FIDIC (tzw. "żółta 
książka") (lub równoważnych 
warunków kontraktowych tj. 
ogólnych i szczególnych 
warunków kontraktowych wg 
prawa lokalnego poszczególnych 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw 
członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze 
Gospodarczym) dla inwestycji o 
wartości minimum 20 000 000 zł 
netto każda.” 
 

natomiast zapis w Ogłoszeniu o Przetargu 
pozostaje bez zmian i ma treść:: 
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natomiast w Ogłoszeniu o Przetargu znajduje 
się zapis o poniższej treści:: 
 
„C2 [Doświadczenie] 
C2-1w okresie ostatnich 3 lat przed datą 
publikacji niniejszego Ogłoszenia o 
przetargu,  
wykonali co najmniej dwie usługi polegające 
na pełnieniu funkcji Inżyniera (lub podobnej 
funkcji) dla zadań zrealizowanych według 
praw obowiązujących w Warunkach 
Kontraktowych FIDIC (tzw. "żółta książka") 
(lub równoważnych warunków 
kontraktowych tj.  
ogólnych i szczególnych warunków 
kontraktowych wg prawa lokalnego 
poszczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 
państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
strony umowy o  
Europejskim Obszarze Gospodarczym) dla 
inwestycji o wartości minimum 20 000 000 zł 
netto każda” 
 
Prosimy o wskazanie, który zapis odnośnie 
ilości wykonanych usług, należy uznać za 
wiążący. 
 

 
 
 
 
„C2 [Doświadczenie] 
C2-1w okresie ostatnich 3 lat przed datą 
publikacji niniejszego Ogłoszenia o 
przetargu,  
wykonali co najmniej dwie usługi 
polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera (lub 
podobnej funkcji) dla zadań zrealizowanych 
według praw obowiązujących w Warunkach 
Kontraktowych FIDIC (tzw. "żółta książka") 
(lub równoważnych warunków 
kontraktowych tj.  
ogólnych i szczególnych warunków 
kontraktowych wg prawa lokalnego 
poszczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 
państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
strony umowy o  
Europejskim Obszarze Gospodarczym) dla 
inwestycji o wartości minimum 20 000 000 zł 
netto każda” 
 
 

 


