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Katowice, 03.03.2020 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego pn: Wstępne
Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.
W związku ze złożonymi zapytaniami do treści siwz, działając na podstawie art. 38 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
W związku z prowadzonym przez Państwa ww. postępowaniem prosimy o odniesienie się do
następujących kwestii dotyczących zapisów Rozdziału 13 pkt. 3.3).A „Zdolność techniczna lub
zawodowa” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
W związku z niewielką liczbą opracowań wykonywanych dla zakresu wskazanego w Rozdziale
13 pkt. 3.3). A w okresie ostatnich 5 lat przez polskich wykonawców, wnosimy o:
a) zmniejszenie liczby wykonanych studiów wykonalności do dwóch,
b) zmniejszenie wartości zamówień do 1.000.000,00 złotych brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku w powyższym zakresie. W związku
z niniejszymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści
Rozdziału 13 ust 3. pkt 3) SIWZ - Zdolność techniczna i zawodowa:
A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych należycie wykonuje dwa studia wykonalności dla inwestycji w liniową
infrastrukturę kolejową, przy czym osobno w każdym z nich Wykonawca zrealizował:
• analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych przy pomocy prognoz ruchu oraz
modelowania mikrosymulacyjnego,
• analizy techniczne wariantów inwestycyjnych z oszacowaniem kosztów.
Wartość każdego z zamówień osobno była nie mniejsza niż 1 000 000 zł brutto.
Pytanie 2:
Zwracamy się z prośba o zmianę zapisów SIWZ zgodnie z poniższym:
Obecny zapis:
Rozdz. 13 pkt 3.3 A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych należycie wykonuje trzy studia wykonalności dla inwestycji w liniową
infrastrukturę kolejową, przy czym osobno w każdym z nich Wykonawca zrealizował:
• analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych przy pomocy prognoz ruchu oraz
modelowania mikrosymulacyjnego,
• analizy techniczne wariantów inwestycyjnych z oszacowaniem kosztów.
Wartość każdego z zamówień osobno była nie mniejsza niż 2 000 00,00 zł brutto.
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Nowy zapis:
Rozdz. 13 pkt 3.3 A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych należycie wykonuje dwa studia wykonalności dla inwestycji w liniową
infrastrukturę kolejową, przy czym osobno w każdym z nich Wykonawca zrealizował:
• analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych przy pomocy prognoz ruchu oraz
modelowania mikrosymulacyjnego,
• analizy techniczne wariantów inwestycyjnych z oszacowaniem kosztów.
Wartość każdego z zamówień osobno była nie mniejsza niż 1 000 000 zł brutto.
Obecny zapis znacząco ogranicza krąg wykonawców, którzy spełniają wymóg, a tym samym
ogranicza konkurencję. Zmiana zapisu pozwoli wziąć udział większej liczbie wykonawców co
z pewności przyczyni się do większej ilości ofert, a tym samym do wyboru najkorzystniejszej
oferty z punktu widzenia Zamawiającego.
Odpowiedź:
Jak w pytaniu nr 1.
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