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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) 
oczyszczalni ścieków w Turku” 

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku.” 

Działając na  podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             

(Dz.U. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania: 

Pytanie nr 1 

 

Wykonawca wnosi o zmianę warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. V.2.2.a) Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zdolności technicznej  
z wymaganych 5 lat na 6 lat tj. na zmianę zapisu na następujący:  

„…Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali:  

a) Jedną robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy, na zakres której składają się budowa, 
przebudowa lub rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 15 000 m3/d..” 

W ocenie Wykonawcy zawężanie przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu tylko do 
Wykonawców, którzy zrealizowali robotę budowlaną w ciągu ostatnich 5 lat jest warunkiem 
nadmiernym w stosunku do wymaganego przy tego typu zadaniu doświadczeniu wykonawcy. 
Wykonawca posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji polegających na budowie / 
przebudowie / rozbudowie oczyszczalni ścieków o podobnym stopniu skomplikowania w porównaniu 
do przedmiotu zamówienia, jednakże postawione przez Zamawiającego  warunki udziału  pod względem 
wymagań czasookresowych zamykają Wykonawcy drogę do udziału w tym postępowaniu. Wykonawca 
zwraca uwagę, że modyfikacja warunków udziału w postępowaniu pozwoli na udział również innym 
Wykonawcom, którzy posiadają doświadczenie wystarczające i adekwatne do realizacji zamówienia, a 
zatem pozwoli na osiągnięcie celu jakiemu służyć ma to postępowanie tj. wyboru Wykonawcy dającego 
rękojmię należytego wykonania Zamówienia. 

 



 

 

Wykonawca nadmienia także, ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający do wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia „W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o 
udzielnie zamówienia publicznego  Zamawiający może dopuścić aby wykaz, o którym mowa w ust. 4 pkt. 
1 dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi jak we wstępie. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

 
Nie wyrażamy zgody na zmianę. Warunków udziału nie ustala się pod możliwości konkretnego 

wykonawcy, ale w celu zagwarantowania, że w postępowaniu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do 

należytego wykonania zamówienia. W ocenie Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, 

określony w punkcie 9.2.3 SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy jest 

uzasadniony z uwagi na stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia oraz rozmiar inwestycji. 

 
 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin 
składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  


