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Nr 271.1.3.2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie  pn.  „Rozbudowa oczyszczalni  ścieków  
w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń”.

Niniejszym  przekazuję  odpowiedź  na  zapytanie  uczestnika  postępowania  jak  wyżej 
i jednocześnie proszę o uwzględnienie zaistniałej zmiany:

Pytanie 1 
Zamawiający  określił  warunek  udziału  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  polegający  na 
zrealizowaniu w ciągu ostatnich 5-ciu lat dwóch robót o zakresie podobnym jak przedmiot 
zamówienia  –  czy  Zamawiający  uzna  za  spełniony  powyższy  warunek  udziału  jeżeli 
Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji obiektów z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej tj. kompletnych Stacji Uzdatniania Wody,  w ramach których wykonywane były 
roboty konstrukcyjno-budowlane (budynki, zbiorniki żelbetowe, odstojniki popłuczyn, drogi, 
ogrodzenia,  itp.),  roboty  technologiczne  (montaż  układów  technologicznych  uzdatniania), 
roboty  sanitarne  (wodno-kanalizacyjne,  wentylacyjne,  grzewcze),  roboty  elektryczne  i 
automatyka?

Odpowiedź: 
Zamawiający  doprecyzowuje  pkt  4.3  SIWZ  poprzez  wykreślenie  z  w/w  punktu  zapisu 
„podobnym”. Pełne brzmienie pkt 4.3 SIWZ po zmianie to:

„Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  tj.  udokumentują,  że  zrealizowali  w ciągu 
ostatnich 5 lat, lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 
2 roboty o zakresie jak przedmiot zamówienia”.

Nie uzna, gdyż przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków a nie stacji 
uzdatniania wody.

Pytanie 2
Zamawiający  określił  warunek  udziału  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  polegający  na 
zrealizowaniu w ciągu ostatnich 5-ciu lat  dwóch robót o zakresie podobnym jak przedmiot 
zamówienia  –  czy  Zamawiający  uzna  za  spełniony  powyższy  warunek  udziału  jeżeli 
Wykonawca  wykaże  się  doświadczeniem  w  realizacji  rozbudowy  i  modernizacji  jednej 
biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź:
Nie uzna, w SIWZ, pkt. 4.3 jest wyraźny zapis „dwóch” obiektów, a nie jednego.
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Pytanie 3
W  SIWZ  punkt  10  Zamawiający  żąda  zawarcia  w  ofercie  następujących  dokumentów: 
podpunkt  8)  dane  dotyczące  podwykonawców  (w  wypadku  ich  zatrudnienia)  i  zakresu 
powierzonych  im  części  zamówienia  /zał.  nr  5/  wraz  z  oświadczeniami  o  gotowości  do 
współpracy przy realizacji zamówienia /zał.6/
Wnosimy o wykreślenie z SIWZ powyższych zapisów w przypadku gdy Oferent sam spełnia 
warunki udziału, chyba że powyższe zapisy dotyczą przypadku, w którym oferent potwierdza 
warunek udziału przy udziale  innego podmiotu zgodnie z art.  26 ust.  2b ustawy PZP. W 
sytuacji  gdy  Wykonawca  spełnia  samodzielnie  warunki  udziału,  i  jedynie  ma  zamiar 
powierzyć pewien zakres robót podwykonawcy, to na etapie składania oferty nie musi być mu 
znany konkretny podwykonawca (nazwa).
Zamawiający  po  podpisaniu  umowy  z  Wykonawcą  będzie  miał  możliwość  działając  na 
podstawie  art.  6471 k.c.  wyrazić  sprzeciw  lub  zastrzeżenie  co  do  podwykonawców, 
zaakceptować podwykonawcę lub go odrzucić.
Ponadto takie zapisy naruszają zasadę uczciwej konkurencji (art. 7) ponieważ Wykonawca, 
który nie będzie zlecał robót podwykonawcom nie musi na etapie oferowania poświęcać czas 
na poszukiwanie konkretnego Podwykonawcy po to, aby podać jego nazwę w ofercie.
Zgodnie  z  art.  36 ust.  4  ustawy PZP Zamawiający  może  żądać  od wykonawców jedynie 
wskazania  w  ofercie  części  zamówienia  (zakresu),  której  wykonanie  powierzy 
podwykonawcom. W związku z powyższym żądanie od wykonawcy takich informacji  jak 
nazwa podwykonawcy narusza ten przepis.
W związku  z  powyższym wnosimy o wykreślenie  z  SIWZ zapisów dotyczących  żądania 
wskazania nazwy podwykonawców.

Odpowiedź:
Należy zastosować się do SIWZ – Wykonawca nie może wnioskować o wykreślenie zapisów 
w punkach 8 i 10 oraz załączników 5 i 6 do SIWZ.
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