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Tarczyn, dnia 27.04.2022 r.
Dotyczy postępowania nr PI.271.8.2022.MB: Budowa zbiornika retencyjnego w obrębie Drozdy, gm.
Tarczyn”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień treści swz:
Pytanie:
1) W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr PI.271.8.2022.MB zwracamy się z prośbą o
zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej opisanych
w pkt. 7.8.4) a) SWZ.
Zamawiający określił warunek udziału tak, aby Wykonawca wykazał się realizacją dwóch zadań
polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu
gospodarki wodnej takiego jak: jaz, próg, stopień, zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny, których
wartość wynosi min. 3 000 000 zł brutto dla pojedynczego zadania.
Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w takim zakresie, aby dopuścić również do udziału
Wykonawcę, który posiada doświadczenie przy budowie zbiorników wodnych w zakresie opisanym
przez Zamawiającego na kwotę min. 9 000 000 zł dla jednej umowy.
Te zapisy nie spowodują osłabienia warunków udziału w postępowaniu dla Zamawiającego, a
poprawią warunki konkurencyjności, gdyż więcej potencjalnych Wykonawców weźmie udział w
niniejszym postępowaniu.
2) Czy Zamawiający zmieni zapis SIWZ w Rozdziale 7 pkt. 7.8 ppkt. a) z:
„a) Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończonych (w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 robót z których każda:
 była wykonywana na podstawie odrębnej umowy,
 polegała na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu
gospodarki wodnej takiego jak: jaz, próg, stopień, zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny,
 miała wartość min. 3 000 000 zł brutto.”
na zapis:
„a) Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończonych (w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 robót z których każda:
 była wykonywana na podstawie odrębnej umowy,

 polegała na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu
gospodarki wodnej takiego jak: jaz, próg, stopień, zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny, wał
przeciwpowodziowy,
 miała wartość min. 3 000 000 zł brutto.”
UZASADNIENIE
W ocenie Wykonawcy powyższa propozycja zmian treści SIWZ pozostaje w zgodzie z regulacjami
ustawy, tym w szczególności z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Powyższa zmiana pozwoli na zwiększenie konkurencyjności w niniejszym
postępowaniu, gdyż umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, którzy posiadają właściwe
doświadczenie i wiedzę dla realizacji robót budowlanych objętych przedmiotowym
postępowaniem.
Proponowana przez Wykonawcę zmiana warunków udziału poprzez dodanie w przyjętym przez
Zamawiającego katalogu obiektów gospodarki wodnej budowy wałów przeciwpowodziowych
pozostaje w pełni uzasadniona na gruncie wiedzy technicznej orz jest w zgodzie z regulacjami
ustawy Prawo wodne. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż wał przeciwpowodziowy pozostaje
budowlą hydrotechniczną (urządzeniem wodnym w myśl art. 16 pkt. 65 ustawy Prawo wodne)
służącej gospodarce wodnej poprzez kształtowanie zasobów wodnych lub korzystanie z tych
zasobów. Zgromadzone doświadczenie oraz wiedza w zakresie budowy wałów
przeciwpowodziowych, w pełni wpisuje się w zakresie przedmiotu zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem.
Mając na uwadze powyższe, w tym w szczególności posiadanie przez Wykonawcę stosownej
wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia,
zwracamy się z wnioskiem objętym niniejszym piśmie.
Odpowiedź:
W konsekwencji pytań Wykonawców Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, zmienia treść swz w
następujący sposób:
pkt. 4.22. otrzymuje brzmienie:
„4.22. Wykonawca zapewni na swój koszt kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej i ważnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa (lub równoważnym) oraz doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika
budowy lub robót lub inspektora nadzoru przy budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie co najmniej
jednego obiektu gospodarki wodnej takiego jak: jaz, próg, stopień, zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny,
wał przeciwpowodziowy o wartości inwestycji co najmniej 2 000 000 złotych brutto. Wykonawca zapewni
też kierowników robót z uprawnieniami w branży sanitarnej i drogowej oraz ważnymi zaświadczeniami z
Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa (lub równoważnymi).”
pkt. 7.8 ppkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) warunek zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończonych (w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 robót z których każda:


była wykonywana na podstawie odrębnej umowy,



polegała na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu
gospodarki wodnej takiego jak: jaz, próg, stopień, zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny, wał
przeciwpowodziowy



miała wartość min. 3 000 000 zł brutto;
lub co najmniej 1 roboty, która polegała na budowie, rozbudowie, przebudowie lub
remoncie co najmniej jednego obiektu gospodarki wodnej takiego jak: jaz, próg, stopień,

zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny, wał przeciwpowodziowy i miała wartość min.
6 000 000 zł brutto;
b)

Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej:


1 osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w
specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej oraz
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, lub
inspektora nadzoru przy budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie co najmniej
jednego obiektu gospodarki wodnej takiego jak: jaz, próg, stopień, zapora, śluza,
ziemny zbiornik wodny, wał przeciwpowodziowy o wartości inwestycji co najmniej
2 000 000 złotych brutto,



1 osobą, posiadającą uprawnienia w branży drogowej,



1 osobą, posiadającą uprawnienia w branży sanitarnej.

UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.”
załącznik nr 6 do swz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej zmiany swz
Zamawiający zmienia także:
pkt.8.5 swz otrzymuje brzmienie:
„8.5. Zamawiający wymaga, Wykonawca który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, załączył do oferty
oświadczenie, składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp przez podmiot udostępniający zasoby
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.”
pkt. 12 „Termin składania ofert” otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w terminie do 10 maja 2022 roku do godz. 10.00 w sposób określony w pkt. 2.
pkt. 13.1. otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2022 roku o godz. 11:00.poprzez użycie aplikacji dostępnej na
miniPortalu.
pkt. 14 „Termin związana ofertą” otrzymuje brzmienie;
Oferty złożone będą ważne przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert., tj. do dnia 8 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 1 do zmiany swz z 27.04.2022 r.
„Załącznik nr 6 do swz
PI.271.8.2022.MB

Budowa zbiornika retencyjnego w obrębie Drozdy, gm.
Tarczyn
WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
(wymagany do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej)
Funkcję kierownika budowy będzie pełnił/a:
imię i nazwisko
uprawnienia (rodzaj
uprawnień i nr)
podstawa dysponowania*
doświadczenie

Oświadczam, że osoba wskazana w tabeli posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w
specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej oraz doświadczenie zawodowe w
pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, lub inspektora nadzoru przy budowie, przebudowie,
rozbudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu gospodarki wodnej takiego jak: jaz, próg, stopień,
zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny, wał przeciwpowodziowy o wartości inwestycji co najmniej 2 000 000
złotych brutto.

Funkcję kierownika robót w branży drogowej będzie pełnił/a:
imię i nazwisko
uprawnienia (rodzaj
uprawnień i nr)
podstawa dysponowania*

Oświadczam, że osoba wskazana w tabeli posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika
robót w branży drogowej.
Funkcję kierownika robót w branży sanitarnej będzie pełnił/a:
imię i nazwisko
uprawnienia (rodzaj
uprawnień i nr)
podstawa dysponowania*

Oświadczam, że osoba wskazana w tabeli posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika
robót w branży sanitarnej.
*należy określić sposób dysponowania w.w osobą np. zatrudnienie na podstawie umowy (podać rodzaj),
oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci, inne (jaki?).”

