
 

 

Znak sprawy: 85/TP/2021               Warszawa, dnia 20.09.2021 r. 
 

Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 85/TP/2021 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant nr 2), pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót 
budowlanych oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu w ramach zadania: „Parki Linearne”. 
 

KOMUNIKAT NR 1 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym 
przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
W SWZ rozdział VIII pkt 1 ppkt 1.4.2 Zamawiający w warunku udziału w postępowaniu w lit a 
wskazuje: 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli 
wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, przy 
czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:  
a) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
projektowania – bez ograniczeń – w specjalności drogowej konstrukcyjno-budowlanej;    
Czy Zamawiający miał na myśli projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – 
bez ograniczeń – w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega Rozdział VIII INFORMACJA O WARUNKACH 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 1.4.2. lit. a i otrzymuje 
brzmienie: 

VIII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

1.4.2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału 
osobowego, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje 
zawodowe lub doświadczenie, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji: 

a) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności drogowej 
lub konstrukcyjno-budowlanej; 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 
Jednocześnie zmianie ulega załącznik nr 5 do SWZ wykaz osób. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 
 
 
Załączniki: 
 SWZ zmiana 20.09.2021; 
 Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób zmiana 20.09.2021. 
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