
Katowice, dnia 21.04.2016r. 

DI/II/612/16 

 

       Wg rozdzielnika 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy II/725/2015. 

 

W związku z pytaniami wykonawców w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach 

w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz 

z niezbędną infrastrukturą” wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1 

Zamawiający wymaga wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia tj.: 

2.1.co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 

przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, 

2.2.dwie usługi polegające na zaprojektowaniu inwestycji: budowy lub przebudowy drogi 

klasy min. Z wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu o wartości min. 150.000,00 

PLN dla każdej z usług, 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna warunek z pkt. 2.1.  za spełniony w przypadku 

wskazania przez wykonawcę zrealizowania jednej umowy, która obejmowała opracowanie co 

najmniej dwóch osobnych dokumentacji projektowych dla dwóch różnych zadań 

inwestycyjnych polegających na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego wraz 

z siecią trakcyjną?  

 

Prosimy o wyjaśnienie czy wskazywana usługa może wykazywać zarówno warunek z pkt 2.1 

jak i z pkt. 2.2? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wskazania przez wykonawcę 

zrealizowania jednej umowy, która obejmowała opracowanie co najmniej dwóch osobnych 

dokumentacji projektowych dla dwóch różnych zadań inwestycyjnych polegających 

na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną. 

Jednocześnie zgodnie z „Uwagą” zamieszczoną w pkt I.2 Rozdziału V specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, 

że wykonał wymienione w punkcie 2.1. - 2.2. usługi w jednym zadaniu lub w kilku zadaniach 

z zastrzeżeniem, że usługi danego rodzaju zostały wykonane w jednym zadaniu. 

Pytanie 2 

W związku z zapisem pkt. 2.5.3 SIWZ, cyt: „w przypadku, jeżeli wykonawca wykazując 

spełnianie warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  polega na zasobach 

innych podmiotów  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp , winien dodatkowo 

przedłożyć dokumenty dotyczące w szczególności: 



a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju dokumentów żąda Zamawiający w związku 

z powyższym wymogiem. 

Czy wykonawca może zmodyfikować samodzielnie załącznik nr 2 i umieścić w jego treści 

informacje dotyczące zakresu dostępnych wykonawcy zasobów, sposobu ich 

wykorzystania, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi 

podmiotami oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu  przy wykonywaniu 

zamówienia, zgodnie z przywołana powyżej treścią pkt. 2.5.3 (ppkt. a-d) SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji załącznika nr 2 w taki sposób, żeby 

zawierało jednocześnie pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt II.1 Rozdziału V SIWZ 

oraz informacje, o których w pkt 2.5.3 Rozdziału VI. 

 

Pytanie 3 

W związku z wymogiem odnoszącym się do doświadczenia wykonawcy (pkt. I 2 SIWZ) 

prosimy  informację,, czy Zamawiający uzna doświadczenie w  odniesieniu do usług , których 

wykonanie jest w dalekim stopniu zaawansowane, lecz które jeszcze nie są zakończone? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie uzna doświadczenia w odniesieniu do usług, których wykonanie jest 

w dalekim stopni zaawansowane, lecz które nie są jeszcze zakończone. 


