
 

 

 
                               Wrocław 11.07.2022 r. 
 
 

PLWSA 0665/2022 
 

                                      Do wszystkich zainteresowanych 
 
 

Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
„Projekt rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu” 
w ramach „Zwiększenia możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji 
wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.” 
 
Nr nadany sprawie: 3/2022/NZP 
 

I. 
 

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), przekazujemy treść 
zapytań do SWZ złożonych w terminie wskazanym w art. 135 ust. 2 PZP oraz wyjaśnień:  
 
pytania: 
 
1. 

2. 
zgodnie z zapisami SWZ pkt. 3.1 przedmiotem zamówienia jest m.in. zaprojektowanie przebudowy 
istniejących dróg kołowania. Zgodnie z pkt. 7.1 B1 wymogiem dotyczącym doświadczenia jest wykonanie co 
najmniej 2 projektów (PB/PW) budowy lub przebudowy płaszczyzn lotniskowych o powierzchni min. 20.000 
m2 dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym, natomiast zgodnie z pkt. 7.1 B2 wymogiem 
dotyczącym części personelu, tj. Głównego Projektanta, Projektanta elektryka, Projektanta sanitarnego jest 
wykonanie co najmniej 1 projektu wykonawczego lub budowlanego budowy lub rozbudowy określonego 
elementu infrastruktury lotniskowej (zgodnie z zapisami SWZ). W związku z powyższym, jako że przedmiotem 
zamówienia jest m.in. przebudowa jednego z elementów infrastruktury zwracam się z prośbą o zmianę 

zgodnie z zapisami SWZ pkt. 3.1 przedmiotem zamówienia jest m.in. zaprojektowanie przebudowy 
istniejących dróg kołowania. Zgodnie z pkt. 7.1 B1 wymogiem dotyczącym doświadczenia jest wykonanie co 
najmniej 2 projektów (PB/PW) budowy lub przebudowy płaszczyzn lotniskowych o powierzchni min. 20.000 
m2 dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym, natomiast zgodnie z pkt. 7.1 B2 wymogiem 
dotyczącym części personelu, tj. Głównego Projektanta, Projektanta elektryka, Projektanta sanitarnego jest 
wykonanie co najmniej 1 projektu wykonawczego lub budowlanego budowy lub rozbudowy określonego 
elementu infrastruktury lotniskowej (zgodnie z zapisami SWZ). W związku z powyższym, jako że przedmiotem 
zamówienia jest m.in. przebudowa jednego z elementów infrastruktury zwracam się z prośbą o uzupełnienie 
zapisów SWZ w zakresie wymagań dotyczących doświadczenia: Głównego Projektanta, Projektanta 
elektryka, Projektanta sanitarnego o wykonanie projektu dotyczącego przebudowy, tj.: 
"(...) oraz, który w okresie ostatnich 7 lat wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową (tj. co najmniej 
jeden projekt wykonawczy lub jeden projekt budowlany): 
‒ budowy, 
- przebudowy, 
‒ lub rozbudowy, (...)". Zmiana zapisów SWZ w ww. zakresie będzie tożsama z przedmiotem zamówienia. 
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zapisów SWZ w zakresie wymagań dotyczących doświadczenia: Głównego Projektanta, Projektanta elektryka, 
Projektanta sanitarnego o wykonanie projektu dotyczącego przebudowy, z: 
"(...) oraz, który w okresie ostatnich 7 lat wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową (tj. co najmniej 
jeden projekt wykonawczy lub jeden projekt budowlany): 
‒ budowy, 
‒ lub rozbudowy, (...)" na: 
"(...) oraz, który w okresie ostatnich 7 lat wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową (tj. co najmniej 
jeden projekt wykonawczy lub jeden projekt budowlany): 
‒ budowy,  
‒ lub przebudowy (...)". Powyższy zapis będzie tożsamy z przedmiotem zamówienia. 

 
wyjaśnienie: 
 
ad. pytanie 1 i 2 
Wyjaśniamy, że wymogi wobec doświadczenia personelu Wykonawcy (Głównego Projektanta, Projektanta 
elektryka oraz Projektanta sanitarnego) są odpowiednie, aby dać rękojmię należytego wykonania zamówienia 
będącego przedmiotem przetargu, którego najbardziej znaczącą część stanowi zaprojektowanie nowych 
elementów infrastruktury.  
Treść SWZ w zakresie wymogów wobec personelu Wykonawcy pozostaje bez zmian.  
 
 

II. 
 

Wyjaśnienia zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
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