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Radom, dnia  19.08.2011r. 
BZP.271.904.2011.AP 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

Dot.:  przetargu nieograniczonego na  usługę wykonania mapy akustycznej Miasta 
Radomia, ogłoszonego w dniu 12.08.2011r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  
w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych 
na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 218583- 2011). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  
w związku z przysłanymi przez jednego z wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 
Pytanie1:  
 
Szanowni Państwo 
(Nazwa Wykonawcy-informacja utajniona przez Zamawiającego, zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych) – pragnie zadać Państwu dwa pytania w związku z 
ogłoszonym przez PREZYDENTA MIASTA RADOMIA przetargiem nieograniczonym o wartości nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 € na usługę wykonania mapy 
akustycznej Miasta Radomia. 
Pytania nasze odnoszą się do pkt. III.3.2.1) „Ogłoszenia o przetargu”. Punkt ten brzmi (cytat): 
„………. 
III.3.2.1) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie przedmiotu 
zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda, a ponadto każda usługa w 
swoim zakresie zawierała wszystkie trzy poniższe elementy łącznie: 
- co najmniej jedną mapę akustyczną miasta o ilości mieszkańców co najmniej 100 tys., wykonaną 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem co najmniej 3 
różnych źródeł hałasu, 
- co najmniej jeden numeryczny model terenu wraz z zabudową dla miasta o ilości mieszkańców 
co najmniej 100 tys. wykorzystany do wykonania mapy akustycznej, 
- co najmniej jeden program ochrony środowiska przed hałasem dla miast o ilości mieszkańców co 
najmniej 100 tys. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. 
…….” (koniec cytatu). 
 
Zapytania (Nazwa Wykonawcy-informacja utajniona przez Zamawiającego, zgodnie z brzmieniem 
art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych): 

1. Na ile zapis dotyczący realizacji map akustycznych, odnoszący się do okresu  
z ostatnich trzech lat jest obligatoryjny ? 

Uzasadnienie zapytania: 
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 
r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. 
mieszkańców należało wykonać obligatoryjnie mapy akustyczne do lipca 2007 roku.  
Termin ten jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz 
Rady z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku 
(Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.), zgodnie z którą każde Państwo Członkowskie było 
zobowiązane do przekazania raportu z wykonania map dla aglomeracji do końca roku 2007. 
Tak więc wszystkie podmioty wykonujące mapy akustyczne zgodnie z przepisami prawa 
nie mogą wykazać właściwego dorobku w ciągu ostatnich 3 lat !!! 
Tylko w przypadku zawirowań terminowych i opóźnień w realizacji map zaistniała szansa na 
zmieszczenie się w okresie 3 letnim. Jest to swego rodzaju premiowanie nierzetelności, a 
przynajmniej – nieterminowości !!! 
Drugi cykl obligatoryjnego mapowania (zgodnie z przepisami polskimi – Prawo ochrony 
środowiska, w nawiązaniu do w/w Dyrektywy 2002/49/WE), obejmujący mapy dla aglomeracji 
(miast) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (ok. 40 miast polskich), ubiega w połowie roku 
2012. W międzyczasie , od roku 2007 do chwili obecnej, na żadnym organie administracji 
samorządowej nie spoczywał obowiązek wykonania mapy akustycznej, a więc (poza pojedynczymi 
może przypadkami) mapy takie w tym okresie nie były wykonywane. 
Konkluzja: 
(Nazwa Wykonawcy-informacja utajniona przez Zmawiającego, zgodnie z brzmieniem art. 38 ust 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych): 

− (…….) – dane utajnione przez Zmawiającego, zgodnie z brzmieniem art. 38 ust 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

a w świetle powyżej sformułowanego wymagania w SIWZ nie ma kompetencji i doświadczenia 
w zakresie realizacji mapy akustycznej dla m. Radomia !!! 
 

Odpowiedź na pyt. nr 1: Zapis ten wynika z § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, 
poz. 1817). 

2. Na ile wiążący jest zapis mówiący o realizacji dwóch zadań, z których każde składa się 
z w/w trzech merytorycznie odrębnych części ? 

Uzasadnienie zapytania: 
Zgodnie z powołanymi w poprzednim uzasadnieniu do pytania przepisami, mapy akustyczne 
powinny być wykonane do połowy roku 2007. Natomiast Programy Ochrony Środowiska przed 
Hałasem, oparte o rezultaty mapowania, miały - zgodnie z przepisami - być wykonane ok. 1 roku 
po mapie (do lipca 2008).  
Większość organów zleciła wykonanie map, a w tym – NMT (ponieważ bez NMT mapy akustycznej 
wykonać prawidłowo nie sposób) jako jedno dzieło. Natomiast po odebraniu wykonanej mapy 
rozpisywano przetargi na wykonanie programów. Przetargi te mogła wygrać każda firma, 
niekoniecznie opracowującą mapę akustyczną. 
Chyba tylko w jednym przypadku zlecono wykonanie od razu mapy i programu ochrony 
środowiska w ramach jednego projektu. Wymagania udokumentowania wspólnego dzieła – mapy  
i programu preferują więc te pojedyncze przypadki, a nie „wolną konkurencję”. 
Przy tej okazji pragniemy także zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt wymagań. Otóż 
wykonanie mapy akustycznej, NMT oraz programu – to kwota w większości przypadków wyższa 
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niż 400 tys. PLN (wymagane w SIWZ). Jeśli natomiast Programy były wykonywane osobno 
(osobny przetarg), to ich wartość umowna najczęściej nie dochodziła do oznaczonej kwoty 
(przykładowo: Warszawa – ok. 250 tys. PLN, Gdańsk – ok. 100 tys. PLN itp.) 
 
 
Odpowiedź na pyt. nr 2: Mając na uwadze powyższe zapytania oraz inne podobne pytania, 
Zamawiający podjął decyzję o modyfikacji zapisu dotyczącego posiadania doświadczenia. 

Postanowiono zmienić zapis w SIWZ dotyczący warunków udziału w postępowaniu, odnoszący się 
do w/w pytania. Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch usług 
odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia zawierającym: 
opracowanie mapy akustycznej dla miasta o ilości mieszkańców co najmniej 100 tyś. wykonaną 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem co najmniej 3 
różnych źródeł hałasu  i opracowaniem numerycznego modelu terenu wraz z zabudową dla miast 
o ilości mieszkańców co najmniej 100 tyś. 

Pytanie3:  

 

 

 



 

 
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Żeromskiego 53 (p. 1/2/3), 26-600 Radom, tel. +48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 
 

4 

 

Odpowiedź na pyt. nr 3:  
 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 
 
 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący 
sposób:  

 
1. W pkt IX.2.1 SIWZ – warunki udziału w postępowaniu, zapis w brzmieniu:  
„2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

2.1 tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie 
usługi w zakresie przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 
zł brutto każda, a ponadto każda usługa w swoim zakresie zawierała wszystkie 
trzy poniższe elementy łącznie: 
- co najmniej jedną mapę akustyczną miasta o ilości mieszkańców co najmniej 100 

tys., wykonaną zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska  
z uwzględnieniem co najmniej 3 różnych źródeł hałasu, 

- co najmniej jeden numeryczny model terenu wraz z zabudową dla miasta o ilości 
mieszkańców co najmniej 100 tys. wykorzystany do wykonania mapy akustycznej, 

- co najmniej jeden program ochrony środowiska przed hałasem dla miast o ilości 
mieszkańców co najmniej 100 tys. 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie 
dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.” 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

 
„2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
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2.1 tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie 
usługi w zakresie przedmiotu zamówienia, a ponadto każda usługa w swoim 
zakresie zawierała wszystkie dwa poniższe elementy łącznie: 
- jedną mapę akustyczną miasta o ilości mieszkańców co najmniej 100 tys., 

wykonaną zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska  
z uwzględnieniem co najmniej 3 różnych źródeł hałasu, 

- jeden numeryczny model terenu wraz z zabudową dla miasta o ilości mieszkańców 
co najmniej 100 tys., 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów 
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.” 

2.  W pkt XVII ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 22.08.2011r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na usługę wykonania mapy akustycznej Miasta Radomia 
BZP.271.904.2011.AP” oraz  „Nie otwierać przed 22.08.2011r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 
pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), oraz będzie oznaczona nazwą i 
adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 

 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 26.08.2011r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na usługę wykonania mapy akustycznej Miasta Radomia 
BZP.271.904.2011.AP” oraz  „Nie otwierać przed 26.08.2011r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 
pok. 1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), oraz będzie oznaczona nazwą i 
adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 

 

3. w pkt XVIII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  
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Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 22.08.2011r.  
o godz. 10:30. 
 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

 
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 26.08.2011r.  
o godz. 10:30. 
 
4. Załącznik nr 2 SIWZ dotyczącym wykazu wykonanych usług  zapis w brzmieniu:  

 

Załącznik nr 2 do oferty 

 

...................................................................... 

   (nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

W nawiązaniu do składanej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 193.000 euro na usługę wykonania mapy 
akustycznej Miasta Radomia, znak BZP.271.904.2011.AP, przedkładamy: 

Wykaz usług (co najmniej 2) o podobnym charakterze, tj. wykonanych w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, usług w zakresie przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 
400 000,00 zł brutto każda, przy czym każda usługa w swoim zakresie zawiera wszystkie 
trzy poniższe elementy łącznie: 

- co najmniej jedną mapę akustyczną miasta o ilości mieszkańców co najmniej 100 tys., 
wykonaną zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem co 
najmniej 3 różnych źródeł hałasu, 

- co najmniej jeden numeryczny model terenu wraz z zabudową dla miasta o ilości 
mieszkańców co najmniej 100 tys. wykorzystany do wykonania mapy akustycznej, 

- co najmniej jeden program ochrony środowiska przed hałasem dla miast o ilości 
mieszkańców co najmniej 100 tys. 

 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów 
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. 
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Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 
przedmiotu 
zamówienia 
brutto w zł  

Data 
wykonania 

Odbiorcy 

1 

    

2 

    

3 

    

 

 

Na potwierdzenie tego, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załączam 
potwierdzone „za zgodność z oryginałem” dokumenty. 

 

Miejscowość: ..........................................      

 

Data:........................................................                        
                   ….. ..……................................................................................................                        

    (podpis wykonawcy /osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

zostaje zastąpiony następującym załącznikiem:  



Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Żeromskiego 53 (p. 1/2/3), 26-600 Radom, tel. +48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

 

Załącznik nr 2 do oferty 

 

...................................................................... 

   (nazwa i adres wykonawcy) 

 

W nawiązaniu do składanej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 193.000 euro na usługę wykonania mapy 
akustycznej Miasta Radomia, znak BZP.271.904.2011.AP, przedkładamy: 

Wykaz usług (co najmniej 2) o podobnym charakterze, tj. wykonanych w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie przedmiotu zamówienia, a ponadto każda 
usługa w swoim zakresie zawiera wszystkie dwa poniższe elementy łącznie: 

- jedną mapę akustyczną miasta o ilości mieszkańców co najmniej 100 tys., wykonaną 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem co najmniej 
3 różnych źródeł hałasu, 

- jeden numeryczny model terenu wraz z zabudową dla miasta o ilości mieszkańców co 
najmniej 100 tys., 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów 
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Data 

wykonania 
Odbiorcy 

1 

   

2 

   

3 
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Na potwierdzenie tego, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załączam 
potwierdzone „za zgodność z oryginałem” dokumenty. 

 

Miejscowość: ..........................................      

Data:........................................................      

                                                     
                                                                       ….. ..……................................................................................................                        

    (podpis wykonawcy /osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 

 
 
 
 
Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z materiałami przekazanymi przez 
Zamawiającego oraz z treścią SIWZ po modyfikacji.  


