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Wałcz, dnia 5 stycznia 2023 r.  

Dotyczy: Postępowania na usługę wykonania kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 48 z 

kotłownią modułową (ogłoszenie 2023/BZP 00004006/01 z dnia 3 stycznia 2023).  

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia 

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w 

następującym brzmieniu: 

1) „Witam! Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na usługę wykonania 

kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 48 z kotłownią modułową dla 

dwóch budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowomiejskiej w Wałczu, dz. Nr 

5654/296. 

  

Zgłaszający zapytuję, czy  

Zapis w PKT. X. 2a treści „Jednostka projektowa jest autorem co najmniej 4 projektów o powierzchni 

użytkowej nie mniejszej niż 1900 m2 w okresie ostatnich 5 lat” jest warunkiem obowiązkowym czy też 

wymagane jest spełnienie przez oferenta zapisów z pkt. XI ppkt. 1 o treści „wykaz wykonanych usług 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie) o charakterze sporządzania kompleksowej dokumentacji 

projektowej budynku wraz z instalacjami o kubaturze min. 1900m2(zgodnie z załącznikiem nr 4)”?” 

 

Na które udziela się odpowiedzi: 

 

zamawiający wymaga od oferenta spełnienia warunku wskazanego w dziale X pkt 2 lit. a. W 

pozostałym zakresie zamawiający wprowadzi zmianę w treści SWZ oraz w treści załączników. 

 

2) „Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie terminu wykonania zamówienia - zsumowane terminy 

wykonania poszczególnych etapów (nie wliczając czasu potrzebnego na sprawdzenie i akceptację 

dokumentacji przez Zamawiającego oraz czasu uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń) dają już 

termin dłuższy niż 31.10.2023r. Prosimy o usunięcie zapisu o ostatecznym terminie 31.10.2023r. 

bądź o jego zmianę na spójny z pozostałymi terminami poszczególnych etapów oraz uwzględniający 

czas na sprawdzenie i akceptację dokumentacji przez Zamawiającego oraz uzyskanie wymaganych 

decyzji i pozwoleń (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę).” 

 

Na które udziela się odpowiedzi:  

 

zamawiający w celu ujednolicenia zapisów dotyczących terminu zamówienia wprowadzi zmianę w 

SWZ polegającą na skróceniu etapu I wykonania zamówienia z 90 dni do 40 dni oraz wydłużenie 

ostatecznego terminu wykonania zamówienia do 15.12.2023 r.   

 

3) „Proszę o wyjaśnienie punktu i), rozdziału 3, punkt 1 SWZ: "przebudowa istniejącej linii 

energetycznej – usunięcie kolizji z projektowanymi obiektami", Jakiej istniejącej linii energetycznej 

dotyczy przebudowa.” 
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Na które udziela się odpowiedzi: 

zamawiający wyjaśnia, że przebudowa dotyczy linii energetycznej średniego napięcia idącej wzdłuż 

działek objętych inwestycją. Przez zapis o przebudowie istniejącej linii energetycznej należy 

rozumieć ewentualną przebudowę jeśli zajdzie taka potrzeba podczas projektowania. 

    

 

  Mariusz Eysymontt  

Podpis osoby upoważnionej 

 

 


