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KISA/DZP/MK/141/02/2023                         Katowice, 21.02.2023 r. 
 
 
 

DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 
dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Tymiankowej 
w Katowicach" nr sprawy: KISA/TOt/03/I/2023/PROJEKTOWANIE_TYMIANKOWA 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

 
Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
 
Pytanie 1: 
 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia referencji 
na opracowanie, co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej budowę 
lub przebudowę lub rozbudowę sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia wraz 
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadanej wiedzy 
i doświadczenia wskazany w pkt. VIII.2.2)b) SIWZ pozostaje wiążący.  
 
Tym samym wymagane jest posiadanie wiedzy doświadczenia w zakresie opracowania 
co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę 
lub rozbudowę sieci gazowej podwyższonego średniego lub wysokiego ciśnienia wraz 
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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Pytanie 2: 

W związku z ogłoszeniem przez państwa postępowania przetargowego dla zadania pn.: 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
ulicy Tymiankowej w Katowicach" nr ref. KISA/TOt/03/I/2023/PROJEKTOWANIE 
_TYMIANKOWA  zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w SIWZ pkt. VIII.2.2 

z: 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w szczególności wykażą, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie: 

a) opracowali co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą budowę lub 
przebudowę lub rozbudowę sieci gazowej podwyższonego średniego lub wysokiego ciśnienia 
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

na: 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w szczególności wykażą, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie: 

a) opracowali co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą budowę lub 
przebudowę lub rozbudowę sieci gazowej podwyższonego średniego lub wysokiego ciśnienia 
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadanej wiedzy 
i doświadczenia wskazany w pkt. VIII.2.2)a) SIWZ pozostaje wiążący.  
 
 
 
 
Zamawiający informuje również, że nie ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert, 
które są wyznaczone odpowiednio:  
- termin składania ofert: 28.02.2023 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 28.02.2023 r. godz. 10:15 
 
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 
 
Z poważaniem 
 

 
   Prokurent  Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Słaboń      Andrzej Cebula 

 

 


