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Numer postgpowania: DPZI 45lPN/3 8/1 6

przetargu nieograniczonego na,,Wykonanie
ekonomiczna rozu,iqzafi geometrycznych

W zwi4zku zpytaniami otrzymanymi od Wykonawc6w, Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd

Dr6g Miejskich odpowiada zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zam6wieri
publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi jak nastgpuje:

Pytanie 1:
W pkt 15.2.3. SIWZ Zamaniajqcy olcreilil jako jedno z lcryteriiw oceny ofert:

(cyt.):,,wspdlpraca z wyZszq uczelniq technicznq lub instytutem naukowym" Wykonawca

moie uzyskat 20 pkt. na podstawie wypelnionego zalqcznika nr I do druku oferty: -

zadeklarowanie przygotowania niniejszego opracowania we wsp1lpracy z wyZszq uczelniq

technicznq lub instytutem naukowym - 20 pkt.- brak deklaracji przygotowania ninieiszego
opracowania we wsp1lpracy z wyZszq uczelniq technicznq lub instytutem naukowym * 0

pkt."

Pytanie:
Czy w ocenie Zamattiajqcego, powyZszy fragment SIWZ nie narusza art. 9l ust 3 ustawy

Prawo Zam|wieri Publicznych, h6ry wyrainie wsknzuje, i2 ,,lcryteria oceny ofert nie mogq

dotyczyt wloS ciw o S ci wykonaw cy " ?

PowyZszy fragment wyrainie olcreila, i2 Zamowiajqcy dodatkowo punhuje foh/okolicznoit, i2

firma wykonawcy wsphlpracuje z wyZszq uczelniq technicznq lub instytutem naukowym - co
jest co do zasady przecie2 podmiotowq wlaiciwoiciq wykonawcy, natomiast nie jest nuiqzane
to z przedmiotowymi lvyteriami odnoszqcymi sig do samego przedmiotu zam6wienia (ktorych

katalog, jako przykladowe lcryteria oceny ofert wymienio art.. 9l ust 2 ustawy i jako
takie jest zakazane w ustawie PZP.

Odpowiedf:
W ocenie Zamawiajqcego kryterium okreSlone w pkt. 15.2.3. SIWZ ,,wsp6lpraca z Wzszq
uczelni4 technicznq lub instytutem naukowym" nie narusza art. 91 ust. 3 ustawy Prawo
Zam6wiefi Publicznych (PZP). Zartawiajqcy bgdzie dodatkowo punktowal zadeklarowanie
wsp6lpracy z wylsz4 uczelni4 techniczn4 lub instytutem naukowym, celem zapewnienia jak
najwylszejjakoSci wykonania Zarrowienia, co jest kryterium odnosz4cym sig do przedmiotu
zam6wienia, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy PZP. JednoczeSnie zartawiajqcy informuje, ze
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punktuje zadeklarowanie wsp6lpracy zwylszq, uczelniE techniczn4lub instytutem naukowym
na potrzeby realizacji umowy bgdqcej efektem rozstrzygnigcia postEpowania o udzielenie
zam6wienia a nie udokumentowanq obecn4 lub przeszlq wsp6lprac9 wykonawcy z wyhsz4
uczelniq techniczn4 lub instytutem naukowym.

Pytanie 2:
Iharunek 7.3.1. olveila, 2e wykonawca musi wykazo6, 2e posiada doSwiadczenie w zalvesie
ni e zb g dnym do wy konani a opr ac ow ania.
Cry , przypadlu wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamdwienia wymdg
ten musi spelnit kazdy w wykonawcdw czy wykonawcy lqcznie?

OdpowiedZ:
Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia muszq wykazac, 2e l4cznie
spelniaj4 warunek okreSlony w punkcie 7 .3.1. SIWZ.

Pytanie 3:
Warunek 7.2. olcreila, 2e w przypadku Wykonawciw wsp1lnie ubiegajqcych sig o udzielenie
zam6wienia warunek opisany w pkt 7.1.2 musi spelniat kazdy z Wykonawc6w, natomiast
warunki olcreilone w ph.7.1.1. spelniat muszq lqczenie wszyscy Wykonawcy ale nie
precyzuje czy te wymogi odnoszq sig tei do podwykonqwcdw.
Czy moiliwie jest doprecyzowanie wymog6w/ i ewentualnej wymaganej dokumentacji od
podwykonawc6w.

Odpowiedf,:
StWZ do przedmiotowego postgpowania reguluje wsp6lpracE podmiot6w wsp6lnie
ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia (np. konsorcjum). W przypadku zlecenia czgSci

zam6wienia podwykonawcom, wykonawca jest zobowiqzany oSwiadczyl w punkcie l0
formularza oferty jak4 ewentualn4 czgi6 zam6wienia zartierza powierzyi podwykonawcom.

Pytanie 4:
Wym6g 7.3.2 precyzuje, ze w zespole planistycznym Wmagana jest co najmniej I osoba z
tytulem mgr arch. lcrajobrazu.
W naszym zespole sq trzy osoby z tytulem magistra w dziedzinie urban design (z Aalborg
Univeristy). Jakie sq podstawy do wymogu architektury lcrajobrazu jako dyscypliny najlepiej
odpowiadajqcej wiedzy i doiwiadczeniu potrzebnym do wykonania tego projektu, w
pordwnaniu np. z urban design?
Czy oferta, w hdrej zespdl bgdzie obejmowal osobg o takim wylaztalceniu zamiast architekta
krajobrazu automatycznie nie spelni wymogdw formalnych?

Odpowiedi:
Zgodnie z punktem 7.3.2 w celu spelnienia warunku dotycz4cego dysponowania
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia, Zarnawiaj4cy wymaga, aby w
zespole planistycznym byla co najmniej jedna osoba z lrtulem mgr arch. krajobrazu.
Jak informuje Aalborg University na swojej stronie internetowej program studi6w
magisterskich urban design dotyczy szeregu aktualnych i przyszlych wyzwari w zakresie
tematyki rozwoju miejskiego i urbanistyki. Absolwent otrzymuje mo2liwoSd pol4czenia
architektonicznych i inzynieryjnych kompetencji projektowych, a takZe zdobycia wiedzy na
temat aspekt6w socj olo gicznych.
Nale2y zvw6ci(, uwagg, 2e urban design to proces projektowania i ksztaltowania miast i wsi.
W przeciwieristwie do architektury, kt6ra koncentruje sig na projektowaniu poszczeg6lnych



budynk6w, zajmuje sig w wigkszej skali grupami budynk6w, ulic i przestrzeni publicznych,
calych dzielnic i powiat6w, a takhe calych miast, w celu uczynienia obszar6w miejskich
funkcjonalnymi, atrakcyjnymi i zr6wnowahonymi. JednoczeSnie urbanistyka jest
przedmiotem interdyscyplinamym, kt6ry wykorzystuje elementy profesji dotycz4cych
obszar6w zabudowanych, w tym architektury krajobrazu, planowania przestrzennego,

architektury, in2ynierii l4dowej i Srodowiskowej.
Bior4c pod uwagg dotychczasowe doSwiadczenia Zamawiajqcy zdecydowal sig na

wprowadzenie wymogu co najmniej I osoby z tytulem mgr. arch. krajobrazu, jako osoby
najlepiej odpowiadaj4cej wiedzy i doSwiadczeniu potrzebnych do prawidlowego
zrealizowania Zamlwienia. Osoba z tytulem magistra urban design moZe zast4pii magistra

urbanistyki lub gospodarki przestrzennej. Program studi6w jednak nie pozwala uzna6 tego

kierunku (urban design) za r6wnowahny z tytulem mgr arch. krajobrazu.
W zwi4zku z pov,ryZszym oferta, w kt6rej zesp6l bEdzie obejmowal osobg o wyksztalceniu
urban design zamiast architekta krajobrazu nie spelni wymog6w formalnych.

ZAS YREKTORA

Partyka


