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Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie otrzymane od Oferenta 

w dniu 19.02.2021 r.: 

Pytanie 1:  

„W związku z dokonaną przez Zamawiającego modyfikacją warunku doświadczenia w ust. 1 pkt. 3) 

rozdziału V SIWZ, któremu nadano brzmienie: 

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy, to w tym okresie co najmniej: 

 a) dwa zamówienia polegające na budowie zbiornika retencyjnego otwartego o pojemności 

co najmniej 2.00 0m3 o wartości minimum 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 

00/100) netto każde oraz  

 b) jedno zamówienie polegające na budowie drogi, o długości minimum 0,5 km, minimum 

w zakresie konstrukcji drogowej wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej. 

W przypadku składania Ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, minimum jeden 

Wykonawca musi samodzielnie spełnić warunek realizacji co najmniej dwóch zamówień 

polegających na budowie zbiornika retencyjnego otwartego o pojemności co najmniej 2.000 m3 

o wartości minimum 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) netto każde oraz 

minimum jeden Wykonawca musi samodzielnie spełnić warunek realizacji co najmniej jednego 

zamówienia polegającego na budowie drogi, o długości minimum 0,5 km, minimum w zakresie 

konstrukcji drogowej wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej.  

W razie polegania przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający 

wymaga, aby co najmniej jeden taki podmiot spełniał samodzielnie każdy z warunków, na zasadach 

opisanych w zdaniu uprzednim.”, 

- działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego złożeniem oferty w przedmiotowym 

postępowaniu, proszę o wprowadzenie zmiany w ww. warunku z uwagi na ograniczenie kwotowe 

wartości zbiornika dyskwalifikujące wielu wykonawców, pomimo iż ci wykonawcy są wstanie 

wykazać się zrealizowaniem inwestycji wymaganych przez Zamawiającego na potwierdzenie 

spełnienia warunku doświadczenia w zakresie wszystkich parametrów poza cenowych.  

Uzasadnienie: 

w zmodyfikowanym warunku z ust. 1 pkt. 3) rozdziału V SIWZ, Zamawiający powiązał wartość 

zamówienia wyłącznie z ceną wykonania samego zbiornika retencyjnego o pojemności co najmniej 

2.000 m3, którą ustalono na minimalnym poziomie 700.000,00 zł netto pomijając, iż z reguły 

budowa zbiornika retencyjnego jest realizowana w ramach zamówienia obejmującego również 

inne roboty budowlane, co utrudnia ustalenie przez wykonawców realnej wartości wykonania 

samego zbiornika.  

Należy zauważyć, że z opisu warunku nie wynika w jaki sposób należy ustalić wartość wykonania 

przedmiotowych zbiorników. Wykonawca pragnie wskazać, że jednym z głównych kosztów 

wykonania zbiornika otwartego są roboty ziemne, jednak w ramach zrealizowanego zamówienia 

bardzo trudno jest wyszczególnić jaka dokładnie kwota całości robót ziemnych przypada na 
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budowę zbiornika. Analogicznie jest z robotami drogowymi, sieciowymi – ciężko jednoznacznie 

określić jaką wartość tych robót należy doliczyć do samego zbiornika. Wynagrodzenie w większości 

Zamówień jest ryczałtowe, z referencji, protokołów rzadko wynika wartość prac na konkretny 

zakres, dlatego nie powinno się wiązać minimalnej wartości zamówienia wyłącznie z ceną budowy 

samego zbiornika, ale wziąć pod uwagę wartość całego zamówienia, którego realizacja obejmowała 

wykonanie zbiornika o pojemności wymaganej przez Zamawiającego. Takie rozwiązanie pozwoli 

Zamawiającemu na wyeliminowanie problemów z porównaniem ofert wykonawców, którzy będą 

brali udział w postępowaniu. Niewątpliwie niekorzystne z punktu gospodarności środkami 

publicznymi jest wykluczenie z kręgu potencjalnych wykonawców, tych wykonawców, którzy 

pomimo, że posiadają doświadczenie wymagane przez Zamawiającego, nie są w stanie wykazać się 

budową zbiorników za kwotę 700.000,00 zł netto, mimo że są wstanie udowodnić, że wartość 

zrealizowanego zamówienia, które obejmowało taki zbiornik, w rzeczywistości przekracza tą kwotę 

lub jest od niej wyższe. Obecny sposób sformułowania warunku dyskryminuje wszystkich 

wykonawców, którzy w ramach zrealizowanych inwestycji wybudowali zbiorniki otwarte 

o pojemności 2.000 m3, ale z powodów opisanych powyżej nie są wstanie wykazać spełnienia 

wymogu wartości dla samego zbiornika wskazanej przez Zamawiającego, chociaż kompleksowo 

wartość wykonanych przez nich robót przekracza tę kwotę. Niezmiennie przedmiotowego zapisu 

byłoby zatem bardzo niesprawiedliwe w stosunku do tych wykonawców.  

Mając na uwadze powyższe prosimy o zmianę warunku w następujący sposób: 

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy, to w tym okresie co najmniej 

a) dwa zamówienia obejmujące budowę zbiornika retencyjnego otwartego o pojemności 

co najmniej 2 .000 m 3 każde o wartości całego zamówienia min 700.000,00zł (słownie: siedemset 

tysięcy złotych 00/100) netto każde zamówienie oraz  

b) jedno zamówienie polegające na budowie drogi, o długości minimum 0,5 km, minimum 

w zakresie konstrukcji drogowej wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej …”” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż ust. 1 pkt 3) rozdziału V (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

PODSTAWY WYKLUCZENIA) otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, 

to w tym okresie co najmniej: 

a) dwa zamówienia polegające na budowie zbiornika retencyjnego otwartego o pojemności 

co najmniej 2.000 m3 każde oraz  

b) jedno zamówienie polegające na budowie drogi, o długości minimum 0,5 km, minimum 

w zakresie konstrukcji drogowej wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej. 
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W przypadku składania Ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, minimum jeden Wykonawca 

musi samodzielnie spełnić warunek realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie 

zbiornika retencyjnego otwartego o pojemności co najmniej 2.000 m3 każde oraz minimum jeden 

Wykonawca musi samodzielnie spełnić warunek realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego 

na budowie drogi, o długości minimum 0,5 km, minimum w zakresie konstrukcji drogowej wraz z budową 

lub przebudową kanalizacji deszczowej. 

W razie polegania przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający 

wymaga, aby co najmniej jeden taki podmiot spełniał samodzielnie każdy z warunków, na zasadach 

opisanych w zdaniu uprzednim.” 

 

 


