
 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, tel. 52 / 582 27 23, fax 52 / 582 27 77      
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Wyjaśnienia treści SWZ 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.; dalej Pzp),  
 

w dniu 05.01.2023 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego dla budowy i przebudowy sieci tramwajowej oraz przebudowy układu 
drogowego w Bydgoszczy. Część 1”, Nr sprawy 048/2022. 

I. Zgodnie z art. 135 ust. 1 Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytania – zestaw X z dnia 04.01.2023 r. 

1. „Prosimy o zmianę SWZ w zakresie rozdziału VI pkt. 1.1) z obecnych zapisów: 

Część 1: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 
projektowej zakończonej uzyskaniem decyzji ZRID bądź pozwoleniem na budowę, obejmującej 
swoim zakresem opracowanie dotyczące budowy lub przebudowy trasy tramwajowej o długości 
toru pojedynczego co najmniej 2,0 km dla ulicy o klasie funkcjonalno – technicznej minimum 
zbiorcza (Z), w skład której wchodzą co najmniej cztery rozjazdy tramwajowe. 

Część 2: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 
projektowej zakończonej uzyskaniem decyzji ZRID bądź pozwoleniem na budowę, obejmującej 
swoim zakresem opracowanie dotyczące budowy lub przebudowy trasy tramwajowej o długości 
toru pojedynczego co najmniej 500 m, w skład której wchodzą co najmniej trzy rozjazdy 
tramwajowe. 

Na poniższy zapis: 

Część 1: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 
projektowej zakończonej uzyskaniem decyzji ZRID bądź pozwoleniem na budowę, obejmującej 
swoim zakresem opracowanie dotyczące budowy lub przebudowy trasy tramwajowej o długości 
toru pojedynczego co najmniej 2,0 km dla ulicy o klasie funkcjonalno – technicznej minimum 
zbiorcza (Z), w skład której wchodzą co najmniej cztery rozjazdy tramwajowe. 

Część 2: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem 
terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 
projektowej zakończonej  uzyskaniem decyzji ZRID bądź pozwoleniem na budowę, obejmującej 
swoim zakresem opracowanie dotyczące budowy lub przebudowy trasy tramwajowej o długości 



  

toru pojedynczego co najmniej 500 m, w skład której wchodzą co najmniej trzy rozjazdy 
tramwajowe. 

Zmiana ta przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedmiotowego postępowania. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający zmienił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, w zakresie doświadczenia Wykonawcy zawarte w pkt VI.1.1) SWZ. 

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 1 zestaw VI z dnia 20.12.2022 r. 
(Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania w dniu 28.12.2022 r.). 

II. Wyjaśnienia  treści SWZ nie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej 
treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, Zamawiający nie przedłuża 
terminu składnia ofert. 

III. Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających  
się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania (ID 692218). 
 
 

 
p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
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(podpis kierownika zamawiającego) 
 

 
  


