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Wadowice, 25 kwietnia 2018 r. 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Zadanie 1 i Zadanie 2 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza 

Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny oraz rejon  miasta Wadowice, ul. Gotowizna w ramach  Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w  Gminie Wadowice” nr  POIS.02.03.00-00-0072/17 

Nr referencyjny nadany sprawie  przez Zamawiającego:                                                  2/WPWIK/PN/2018 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wplynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Pytanie nr 1. 

Proszę o informację, jaka ilość budynków znajduje się w obszarze realizacji kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach:  Klecza Dolna, Klecza Górna oraz Barwałd Dolny? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że przybliżona liczba obiektów znajdujących się na terenie  objętym  realizacją 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klecza Dolna, Klecza Górna oraz Barwałd Dolny wynosi ok.600 szt. 

Jednoczesnie Zamawiający zastrzega, że liczba ta nie jest liczbą wiążącą na etapie realizacji zamóweinia. 

 

Pytanie nr 2. 

Po zapoznaniu się z warunkami udziału w postępowaniu jw. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla 

Zadania 1 wnioskujemy , o zmianę zapisu SIWZ rozdział XI pkt 3ca) poprzez wydlużenie okresu do 10 lat,  

w którym Wykonawca wykonał co najmniej jedną umowę polegającą na budowie / przebudowie / rozbudowie 

sieci kanalizacji sanitarnej o wartości niemniejszej niż 15.000.000,00 brutto w formule zaprojektuj i wybuduj lub 

poprzez dopuszczenie do udziału Wykonawcę,  który wykaże się doświadczeniem w postaci co najmniej dwóch 

robót polegających na budowie / przebudowie / rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości niemniejszej 

niż 15.000.000,00 brutto oraz wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie 

porównywalnym z zakresem zamówienia tj. obejmującej zaprojektowanie co najmniej 25 km sieci kanalizacyjnej. 

W poprzednich latach formuła zaprojektuj i wybuduj nie była zbyt popularna zwłaszcza przy inwestycjach 

o wartościach wymaganych w SIWZ. Obecnie tego rodzaju zamówień jest o wiele więcej i w większości 

Zamawiający nie mają nic przeciwko rozdzieleniu doświadczenia polagającego na sporządzeniu dokumentacji 

projektowej od doświadczenia w realizacji robót budowlanych. Zamawiający wymagając opisanego wyżej 

doświadczenia oraz stawiając dodatkowy warunek, że w przypadku polagania na zasobach innego podmiotu, 

podmiot ten musi spełniać w całości warunek, o którym mowa w SIWZ rozdział XI pkt 3ca), podważa zasady 

uczciwej konkurencji, co w przypadku realizacji projektów z funduszy europejskich jest niedopuszczalne. Mając 

na uwadze powyższe wniosimy o zmianę zapisu. 
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Wyjaśnienie: 

Zamawiający stwiedza, że co do zasady nie podziela zastrzeżeń Wykonawcy wnoszącego o zmianę wskazanego 

powyżej warunku udziału w postępowaniu. Instytucja zlecania zamowień publicznych na roboty budowlane 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” istniała już na podstawie przepisów ustawy o z 10 czerwca 1994 r. 

o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 ze zm.), jakkolwiek Zamawiający zgadza się,  

że w praktyce zamówienia publiczne w tej formule były udzielane sporadycznie. Zamawiający wskazuje także, 

że wejcie w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamowień publicznych przyczyniło się do wzrostu 

zainteresowania udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlane w tej formule. Nastomiast od 

20 lutego 2013 r., ustawa ta definiuje wprost, że przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu 

budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

Wskazać także należy, że sam instrument formuły „zaprojektuj i wybuduj” był stosowany w inwestycjach sektora 

prywatnego. 

Zamawiający wskazuje także, że istotną cechą wymagania dotyczącego wykazania się doświadczeniem w 

zakresie robót budowlanych polagających na: 

1) wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonymi,           

co najmniej dwóch (2) robót budowlanych w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. 

polegających na budowie/ przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości nie mniejszej 

niż 15.000.000,00 PLN brutto każda oraz  

2) realizacji jednej z tych robót w formule zaprojektuj i wybuduj, 

jest zbadanie doświadczenia i umiejętności Wykonawcy zarówno w zakresie realizacji obiektów liniowych o 

stosunkowo dużej długości, jak również w zakresie organizacji procesów projektowych tych obiektów. W tym 

miejscu wskazać należy, że Zamawiający dla tej inwestycji przewidział możliwość równoległego etapowego 

działania w obszarze projektowania i wykonywania robót budowlanych. Tym samym zbadanie zdolności 

Wykonawcy do działania w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest istotne dla zapewnienia, że wybrany 

Wykonawca posiada optymalne umiejętności w tym zakresie. Zatem postawiony przez Zamawiającego warunek 

jest warunkiem proporcjnalnym do przedmiotu zamówienia. 

Niemniej jendnak Zamawiający mając na uwadze zapewnienie jak największej konkurencyjności 

w przemiotowym postępowaniu uwzględnia prośbę Wykonawcy o zmianę warunku udziału w postępowaniu 

określonego w Rozdziale XI pkt 3ca) SIWZ. 

Zmiana warununku zostaje określona w odrębnym piśmie. 


