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Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym wariant bez negocjacji na „Opracowanie dokumentu diagnostycznego pn. 

Diagnoza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego wraz z wypracowaniem wniosków” znak sprawy ZSC.271.53.2021. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), dalej jako „Pzp”, 

uprzejmie informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, a niniejszym 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ. 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o doprecyzowanie/wyjaśnienie zapisów w rozdziale XIV OPIS KRYTERIÓW, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, punkt 1., 

Ad. 2.  

 

Czy osoba wyznaczona do zadania jako kierownik projektu spełnia kryteria 1-4, natomiast z 

pozostałych osób w projekcie wskazujemy po jednej dodatkowej spełniającej jedno z kryteriów 

– 1 lub 2 lub 3 lub 4? Rozumiem, że te jedna osoba nie może spełniać kilku kryteriów (poza 

kierownikiem)?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że osoba wyznaczona jako kierownik projektu, to osoba spełniająca 

warunek udziału w postępowaniu. Osoba wyznaczona jako kierownik projektu powinna 

spełniać warunki opisane w dziale V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

Dział XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT. dotyczy doświadczenia osób, którymi dysponuje Wykonawca, wskazując ich jako 

„Zespół wyznaczony do realizacji przedmiotu zamówienia”.  

Zespół stanowi każda dodatkowa osoba wskazana przez Wykonawcę, ponad osobę wskazaną 

na spełnienie warunku udziału w postępowania – kierownika projektu, która posiada 

doświadczenie opisane w czterech kryteriach. Każda ze wskazanych osób może spełniać tylko 

jedno kryterium.  Zatem kierownik projektu nie jest członkiem zespołu.  

 

 


