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 Zapytania Wykonawców do SWZ  

oraz Modyfikacja i zmiana treści Ogłoszenia o przetargu 

nieograniczonym oraz SWZ  

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i 

modernizacja Głównej Przepompowni Ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj – III 

Postępowanie”. 

 

Zamawiający, Spółka z o. o. „Wodociągi Ustka”, informuje, iż do ww. postępowania w dniu 30 

września 2022r. drogą elektroniczną zostały złożone pytania dotyczące treści SWZ. W związku z 

powyższym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

„Mając na uwadze zapis Rozdział VI pkt 1 ppkt. b)  posiada wiedzę i doświadczenie, Wykonawca 

spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie – zrealizował: - jedną robotę budowlaną polegającą na 

przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków o minimalnej przepustowości 

5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h, o wartości powyżej 

3.000.000,00 zł. 

W świetle powyższego Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy Zamawiający nie 

wyraziłby zgody na zmianę w/w warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dla przedmiotowego 

zamówienia publicznego polegającą na zmianie wartości i obiektu referencyjnego oraz 

dopuszczenie wykazaniem się przez Wykonawcę spełnieniem warunku udziału w postępowaniu - 

jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni 

ścieków lub oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu 

pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h, o wartości powyżej 1.000.000,00 zł brutto. 

W razie udzielenia przez Zamawiającego negatywnej odpowiedzi Wykonawca wskazuje na fakt, iż 

wykonawca pomimo tego, iż posiada doświadczenie w realizacji robót budowlanych w zakresie 

opisanym przez Zamawiającego w dokumentach niniejszego postępowania to w świetle 

gramatycznej interpretacji opisu warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu po jego 

modyfikacji - nie spełnia go. 

Dlatego też niezbędne wydaje się interpretowanie określenia słowa "Proporcjonalny", który 

oznacza, zgodnie z definicją zawartą w Uniwersalnym słowniku języka polskiego - mający określony 

stosunek części do całości, zachowujący proporcje z czymś porównywanym. Przyjęcie definicji 

językowej jednakże nie wnosi oczekiwanej wskazówki co do dokonywania konkretyzacji warunków, 

gdyż przy założeniu, że warunek jest związany z przedmiotem zamówienia, zawsze pozostaje on w 

jakiejś proporcji w stosunku do niego. Dlatego też niezbędne wydaje się interpretowanie określenia 

"proporcjonalny" przez pryzmat dorobku prawa wspólnotowego i orzeczeń ETS, gdzie przymiotnik 

"proporcjonalny" używane jest w znaczeniu "zachowujący właściwą proporcję". Warunek 

proporcjonalny, więc to tyle co warunek nienadmierny. 



Ponadto opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nie może wykraczać 

poza cel jakiemu służy i do jakiego został powołany w niniejszym postępowaniu, a który 

sprowadza się do wyłonienia rzetelnego oraz wiarygodnego wykonawcy zdolnego wykonać 

przedmiotowe zamówienie.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający, uzna za spełnienie części warunku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt b 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę wykonania w 

okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy dodatkowo jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie 

(modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości 

5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h, o wartości powyżej 

1.000.000,00 zł. 

 Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści rozdziału VI pkt 1 ppkt b oraz 

rozdziału VII pkt 1 ppkt b Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz treści ust. 6 pkt 1) lit. b 

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym i nadaje im nowe brzmienie jak poniżej: 

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (rozdział VI pkt 1 ppkt b) oraz treści Ogłoszenia 

o przetargu nieograniczonym (ust. 6 pkt 1) lit. b): 

„b. posiadają wiedzę i doświadczenie:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, zgodnie z rozdziałem VI Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał: 

- jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub 

wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h, o wartości powyżej 

1.000.000,00 zł.” 

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (rozdział VII pkt 1 ppkt b): 

„b. wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej, wykonali i prawidłowo ukończyli jedną robotę budowlaną 

polegającą na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków lub 

oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu 

pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h, o wartości powyżej 1.000.000,00 zł., o treści 

odpowiadającej Załącznikowi nr 5 do SWZ,  z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.” 

Pytanie nr 2: 

„Mając na uwadze zapis Rozdział VI pkt 1 ppkt. c) dysponowaniem odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca spełni warunek jeżeli:: 

Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące 

osoby: - minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118


konstrukcyjnobudowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego 

projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy 

(modernizacji) obiektów przepompowni ścieków;  

 -- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą 

uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w 

zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego projektu 

technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) 

przepompowni ścieków o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego 

wynoszącego minimum 650 m³/h; 

 - minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającą 

uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co 

najmniej jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub 

rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków w zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, 

sterowanie, automatyka, AKPiA);  

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i kierownika robót 

branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-

letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierownika robót branży konstrukcyjnobudowlanej 

oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 

przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) obiektów przepompowni ścieków;  

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

Strona 15 z 32 zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem 

zawodowym w zakresie kierownika robót branży sanitarnej oraz doświadczeniem w realizacji co 

najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) 

przepompowni ścieków o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego 

wynoszącej minimum 650 m³/h;  

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3- letnim 

doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży elektrycznej oraz 



doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub 

rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków w zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, 

sterowanie, automatyka, AKPiA); 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu 

na następujący:  

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży 

konstrukcyjnobudowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego 

projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy 

(modernizacji) obiektów przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków ;  

 -- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą 

uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w 

zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego projektu 

technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków  o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub 

wydajności układu pompowego wynoszącego minimum 650 m³/h; 

 - minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającą 

uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co 

najmniej jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub 

rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków w zakresie pełnej 

branży elektrycznej (elektryka, sterowanie, automatyka, AKPiA);  

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i kierownika robót 

branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-

letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierownika robót branży konstrukcyjno- budowlanej 

oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 

przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) obiektów przepompowni ścieków lub oczyszczalni 

ścieków ;  

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w 

zakresie kierownika robót branży sanitarnej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej 



roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni 

ścieków lub oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu 

pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h;  

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3- letnim 

doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży elektrycznej oraz 

doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub 

rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków w zakresie pełnej 

branży elektrycznej (elektryka, sterowanie, automatyka, AKPiA);” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający, uzna za spełnienie części warunku, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt c 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje 

lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia następujące 

osoby: 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-

budowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności konstrukcyjno 

– budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej 

jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub 

rozbudowy (modernizacji) obiektów przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków; 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, 

posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w 

sporządzeniu co najmniej jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) 

przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków 

o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącego 

minimum 650 m³/h; 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej, 

posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się 

co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz 

doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego projektu technicznego (dawniej 

projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków 

lub oczyszczalni ścieków w zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, sterowanie, 

automatyka, AKPiA); 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i kierownika robót 

branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 



budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się 

minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierownika robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty 

budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) obiektów 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków; 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-letnim 

doświadczeniem zawodowym w zakresie kierownika robót branży sanitarnej oraz 

doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 

przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni 

ścieków o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego 

wynoszącej minimum 650 m³/h; 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-

letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży 

elektrycznej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej 

polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków lub 

oczyszczalni ścieków w zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, sterowanie, 

automatyka, AKPiA); 

- jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję wskazaną powyżej; 

- Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym 

przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów 

oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy  z 

dnia 22 lutego 2019r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane  (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) 

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia 

do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy). 

Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści rozdziału VI pkt 1ppkt c 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz treści ust. 6 pkt 1) lit. c Ogłoszenia o przetargu 

nieograniczonym i nadaje im nowe brzmienie jak poniżej: 

„c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował 

osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykaże, że skieruje do realizacji 

przedmiotu zamówienia następujące osoby: 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-

budowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności konstrukcyjno 



– budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem 

zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej 

jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy 

(modernizacji) obiektów przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków; 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, 

posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania oraz doświadczeniem w sporządzeniu 

co najmniej jednego projektu technicznego (dawniej projektu wykonawczego) przebudowy lub 

rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków o minimalnej 

przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącego minimum 650 

m³/h; 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej, 

posiadającą uprawnienia do projektowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) 

legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania 

oraz doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej jednego projektu technicznego (dawniej 

projektu wykonawczego) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków 

lub oczyszczalni ścieków w zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, sterowanie, 

automatyka, AKPiA); 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i kierownika robót 

branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą 

się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierownika robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty 

budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) obiektów 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków; 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem 

zawodowym w zakresie kierownika robót branży sanitarnej oraz doświadczeniem w realizacji 

co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub rozbudowie 

(modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości 

5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h; 

- minimum jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) legitymującą się minimum 3-

letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży 



elektrycznej oraz doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej 

polegającej na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków lub 

oczyszczalni ścieków w zakresie pełnej branży elektrycznej (elektryka, sterowanie, 

automatyka, AKPiA); 

- jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję wskazaną powyżej; 

- Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym 

przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów 

oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy  z 

dnia 22 lutego 2019r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane  (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351) 

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy – art. 4 ww. ustawy).” 

Mając powyższe na uwadze, zaistniała konieczność zmiany treści Załącznika nr 6 do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Pytanie nr 3: 

„Zgodnie z zapisami w Rozdziale XVISWZ-  DOŚWIADCZENIE (D)- ocenie zostanie poddane 

doświadczenie Projektantów i Kierowników branżowych… 

Maksymalna liczba punktów – 20. Oferta o najwyższej łącznej liczbie poniższych elementów uzyska 

największą ilość punktów: 

- dla Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej wskazanego do realizacji zamówienia, o 

którym mowa w rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Projektanta branży konstrukcyjno - 

budowlanej), oraz posiadającego doświadczenie w realizacji projektów technicznych (dawniej 

projektów wykonawczych) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) obiektów przepompowni 

ścieków, które zostały sporządzone w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia upływu składnia ofert – 

maksymalnie 3 pkt, wg poniższych zasad:  

1) sporządzenie od jednego do czterech projektów technicznych (wykonawczych) – 0 pkt 

 2) sporządzenie pięciu lub więcej projektów technicznych (wykonawczych) – 3 pkt; 

- dla Projektanta branży sanitarnej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w 

rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Projektanta branży sanitarnej), oraz posiadającego 

doświadczenie w sporządzeniu projektów technicznych (dawniej projektów wykonawczych) 

przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków o minimalnej przepustowości 5 

000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h, które zostały 

sporządzone w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia upływu składnia ofert – maksymalnie 4 pkt, 

wg poniższych zasad 

1) sporządzenie od jednego do czterech projektów technicznych (wykonawczych) – 0 pkt  

2) sporządzenie pięciu lub więcej projektów technicznych (wykonawczych) – 4 pkt; 

- dla Projektanta branży elektrycznej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w 

rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Projektanta branży elektrycznej), oraz posiadającego 

doświadczenie w sporządzeniu projektów technicznych (dawniej projektów wykonawczych) 

przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków w zakresie elektryki i AKPiA, 



które zostały sporządzone w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia upływu składnia ofert – 

maksymalnie 3 pkt, wg poniższych zasad:  

1) sporządzenie od jednego do czterech projektów technicznych (wykonawczych) – 0 pkt  

2) sporządzenie pięciu lub więcej projektów technicznych (wykonawczych) – 3 pkt 

- dla Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej wskazanego do realizacji zamówienia, 

o którym mowa w rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Kierownika robót branży konstrukcyjno-

budowlanej), oraz posiadającego doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na 

przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) obiektów przepompowni ścieków; które zostały 

kierowane w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia upływu składnia ofert – maksymalnie 3 pkt, wg 

poniższych zasad:  

1) kierowanie od jednej do czterech robót budowlanych – 0 pkt  

2) kierowanie pięcioma lub więcej robotami budowlanymi – 3 pkt 

- dla Kierownika robót branży sanitarnej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w 

rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Kierownika robót branży sanitarnej), oraz posiadającego 

doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie lub rozbudowie 

(modernizacji) przepompowni ścieków o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności 

układu pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h, które zostały kierowane w okresie od dnia 

01.07.2017r. do dnia upływu składnia ofert – maksymalnie 4 pkt, wg poniższych zasad: 

 1) kierowanie od jednej do czterech robót budowlanych – 0 pkt 

 2) kierowanie pięcioma lub więcej robotami budowlanymi – 4 pkt 

- dla Kierownika robót branży elektrycznej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym mowa 

w rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Kierownika robót branży elektrycznej), oraz posiadającego 

doświadczenie w sporządzeniu projektów technicznych (dawniej projektów wykonawczych oraz 

posiadającego doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie lub 

rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków w zakresie elektryki i AKPiA, które zostały 

kierowane w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia upływu składnia ofert – maksymalnie 3 pkt, wg 

poniższych zasad: 

 1) kierowanie od jednej do czterech robót budowlanych – 0 pkt  

2) kierowanie pięcioma lub więcej robotami budowlanymi – 3 pkt; 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą w wykreślenie sformułowania „w okresie od 

dnia 01.07.2017 r. do dnia upływu składnia ofert”, z uwagi na fakt, iż jest to warunek na wyrost 

wymagany oraz dyskryminuje kadrę techniczną, która posiada wymagane doświadczenie ale nie w 

terminie w/w wskazanym. Powyższe jednoznacznie może być odczytywane jako zawężające krąg 

wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowym postepowaniu.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w kryteriów -DOŚWIADCZENIE (D) w postępowaniu 

na następujące: 

- dla Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej wskazanego do realizacji zamówienia, o 

którym mowa w rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Projektanta branży konstrukcyjno - 

budowlanej), oraz posiadającego doświadczenie w realizacji projektów technicznych (dawniej 

projektów wykonawczych) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) obiektów przepompowni 



ścieków lub oczyszczalni ścieków , które zostały sporządzone w okresie od dnia 01.07.2017r. do 

dnia upływu składnia ofert – maksymalnie 3 pkt, wg poniższych zasad:  

1) sporządzenie od jedną do czterech projektów technicznych (wykonawczych) – 0 pkt 

 2) sporządzenie dwoma lub więcej projektów technicznych (wykonawczych) – 3 pkt; 

- dla Projektanta branży sanitarnej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w 

rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Projektanta branży sanitarnej), oraz posiadającego 

doświadczenie w sporządzeniu projektów technicznych (dawniej projektów wykonawczych) 

przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków o 

minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 

650 m³/h, które zostały sporządzone w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia upływu składnia ofert 

– maksymalnie 4 pkt, wg poniższych zasad 

1) sporządzenie od jednego do czterech projektów technicznych (wykonawczych) – 0 pkt  

2) sporządzenie dwoma lub więcej projektów technicznych (wykonawczych) – 4 pkt; 

- dla Projektanta branży elektrycznej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w 

rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Projektanta branży elektrycznej), oraz posiadającego 

doświadczenie w sporządzeniu projektów technicznych (dawniej projektów wykonawczych) 

przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków w 

zakresie elektryki i AKPiA, które zostały sporządzone w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia upływu 

składnia ofert – maksymalnie 3 pkt, wg poniższych zasad:  

1) sporządzenie od jedną do czterech projektów technicznych (wykonawczych) – 0 pkt  

2) sporządzenie pięciu lub więcej projektów technicznych (wykonawczych) – 3 pkt 

- dla Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej wskazanego do realizacji zamówienia, 

o którym mowa w rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Kierownika robót branży konstrukcyjno-

budowlanej), oraz posiadającego doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na 

przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) obiektów przepompowni ścieków lub oczyszczalni 

ścieków; które zostały kierowane w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia upływu składnia ofert – 

maksymalnie 3 pkt, wg poniższych zasad:  

1) kierowanie od jedną do czterech robót budowlanych – 0 pkt  

2) kierowanie dwoma lub więcej robotami budowlanymi – 3 pkt 

- dla Kierownika robót branży sanitarnej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w 

rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Kierownika robót branży sanitarnej), oraz posiadającego 

doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie lub rozbudowie 

(modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości 5 

000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 650 m³/h, które zostały 

kierowane w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia upływu składnia ofert – maksymalnie 4 pkt, wg 

poniższych zasad: 

 1) kierowanie od jedną do czterech robą budowlaną – 0 pkt 

 2) kierowanie dwoma lub więcej robotami budowlanymi – 4 pkt 

- dla Kierownika robót branży elektrycznej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym mowa 

w rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Kierownika robót branży elektrycznej), oraz posiadającego 



doświadczenie w sporządzeniu projektów technicznych (dawniej projektów wykonawczych oraz 

posiadającego doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie lub 

rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków w zakresie elektryki i 

AKPiA, które zostały kierowane w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia upływu składnia ofert – 

maksymalnie 3 pkt, wg poniższych zasad: 

 1) kierowanie od jedną do czterech robót budowlanych – 0 pkt  

2) kierowanie dwoma lub więcej robotami budowlanymi – 3 pkt; 

W świetle powyższego Wykonawca podkreśla iż wzmiankowane zmiany pozwolą na otwarcie kręgu 

dla większej ilości Wykonawców na złożenie ofert zważywszy, iż jest to trzecie otwarcie 

przedmiotowego Postępowania przez Zamawiającemu, któremu niewątpliwie zależy na 

rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania, bowiem w dwóch poprzednich postępowaniach 

żaden z Wykonawców nie złożył oferty. Co jest jednoznacznym sygnałem, iż stawiane przez 

Zamawiającego warunki są zbyt wygórowane w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Ponadto Wykonawca wskazuje, iż Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 26 lutego 2003 r., 

sygn. akt V Ca 221/03 potwierdził, iż wskazanie wymagań rażąco nieadekwatnych do wielkości 

przedmiotu zamówienia prowadzić może do naruszenia zasady uczciwej konkurencji eliminując 

z postępowania wszystkich wykonawców nie spełniających tego wymogu, a mogących zrealizować 

przedmiotowe zamówienie. 

Stanowisko powyższe potwierdziła Izba również w uzasadnieniu do Wyroku z dnia 30 stycznia 2009 

r. KIO/UZP/ 80/09 stwierdzając, iż Zamawiający ma (…..) obowiązek określić warunek kierując się 

następującymi wytycznymi ustawowymi - nie utrudnianiem uczciwej konkurencji i adekwatnością 

do przedmiotu zamówienia. Adekwatność do przedmiotu zamówienia nie może być rozumiana 

jako obowiązek określenia warunku na tożsamym stopniu skomplikowania, co przedmiot 

zamówienia. Adekwatność to raczej obowiązek odniesienia wymogu do przedmiotu zamówienia 

w sposób nie nakładający na wykonawcę wyższych wymogów niż niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Należy także wskazać, iż swoboda Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nie może 

bowiem prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców. 

W przypadku nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy zachodzi poważna przeszkoda w dalszym 

prowadzeniu przez Zamawiającego niniejszego postępowania, gdyż brak zachowania zasady 

równego traktowania i uczciwej konkurencji, powinien skutkować obligatoryjnym unieważnieniem 

postępowania. Do stwierdzenia, że doszło do naruszenia wyrażonych zasad uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców nie jest konieczne, ani nawet potrzebne wykazanie, że do 

naruszenia konkurencyjności faktycznie doszło- wystarczy więc sama możliwość (ewentualność) 

powstania takiego naruszenia w przyszłości ( Wyrok NSA w Warszawie II GSK 1980/12). 

Zamawiający jest zobligowany do sprawiedliwego traktowania uczestników postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego zarówno w fazie przygotowania, jak i przeprowadzenia tegoż 

postępowania ( Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Ga 75/08).” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na częściową zmianę sposobu oceny ofert określonego w rozdziale 

XVI pkt 1.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wymaganego Doświadczenia (D).  



Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści rozdziału XVI pkt 1.4 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i nadaje im nowe brzmienie jak poniżej: 

„1.4 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała 

najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, 

wyliczoną wg następującego wzoru: 

 

P = C + D  

 

gdzie: 

Cena (C) – ocenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu 

zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia 

ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 80. Oferta o najniższej cenie 

uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą 

można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

   

 

Cena (C)=    najniższa oferta cenowa (Cn) x 80 pkt……….                                                                                                                  

……………      cena badanej oferty (Cb)…………………… 
 

   
 

gdzie: 

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny 

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

Cb – cena brutto badanej oferty 

 

Doświadczenie (D) – ocenie zostanie poddane doświadczenie Projektantów oraz Kierowników 

robót branż: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, wskazanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia. Maksymalna liczba punktów – 20. Oferta o najwyższej 

łącznej liczbie poniższych elementów uzyska największą ilość punktów: 

- dla Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej wskazanego do realizacji zamówienia, o 

którym mowa w rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Projektanta branży konstrukcyjno-

budowlanej), oraz posiadającego doświadczenie w realizacji projektów technicznych 

(dawniej projektów wykonawczych) przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) obiektów 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków, które zostały sporządzone w okresie od dnia 

01.07.2012r. do dnia upływu składnia ofert – maksymalnie 3 pkt, wg poniższych zasad: 

 1) sporządzenie od jednego do czterech projektów technicznych (wykonawczych) – 0 pkt 

 2) sporządzenie pięciu lub więcej projektów technicznych (wykonawczych) – 3 pkt; 

- dla Projektanta branży sanitarnej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w 

rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Projektanta branży sanitarnej), oraz posiadającego 

doświadczenie w sporządzeniu projektów technicznych (dawniej projektów wykonawczych) 

przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków 

o minimalnej przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej 

minimum 650 m³/h, które zostały sporządzone w okresie od dnia 01.07.2012r. do dnia upływu 

składnia ofert – maksymalnie 4 pkt, wg poniższych zasad: 



1) sporządzenie od jednego do czterech projektów technicznych (wykonawczych) – 0 pkt 

2) sporządzenie pięciu lub więcej projektów technicznych (wykonawczych) – 4 pkt; 

- dla Projektanta branży elektrycznej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w 

rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Projektanta branży elektrycznej), oraz posiadającego 

doświadczenie w sporządzeniu projektów technicznych (dawniej projektów wykonawczych) 

przebudowy lub rozbudowy (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków 

w zakresie elektryki i AKPiA, które zostały sporządzone w okresie od dnia 01.07.2012r. do 

dnia upływu składnia ofert – maksymalnie 3 pkt, wg poniższych zasad: 

1) sporządzenie od jednego do czterech projektów technicznych (wykonawczych) – 0 pkt 

2) sporządzenie pięciu lub więcej projektów technicznych (wykonawczych) – 3 pkt; 

- dla Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej wskazanego do realizacji 

zamówienia, o którym mowa w rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Kierownika robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej), oraz posiadającego doświadczenie w realizacji robót 

budowlanych polegających na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) obiektów 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków, które zostały kierowane w okresie od dnia 

01.07.2012r. do dnia upływu składnia ofert – maksymalnie 3 pkt, wg poniższych zasad: 

 1) kierowanie od jednej do czterech robót budowlanych – 0 pkt 

 2) kierowanie pięcioma lub więcej robotami budowlanymi – 3 pkt; 

- dla Kierownika robót branży sanitarnej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym 

mowa w rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Kierownika robót branży sanitarnej), oraz 

posiadającego doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie 

lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków o minimalnej 

przepustowości 5 000 m³/d lub wydajności układu pompowego wynoszącej minimum 650 

m³/h, które zostały kierowane w okresie od dnia 01.07.2012r. do dnia upływu składnia ofert 

– maksymalnie 4 pkt, wg poniższych zasad: 

1) kierowanie od jednej do czterech robót budowlanych – 0 pkt 

2) kierowanie pięcioma lub więcej robotami budowlanymi – 4 pkt; 

- dla Kierownika robót branży elektrycznej wskazanego do realizacji zamówienia, o którym 

mowa w rozdziale VI SWZ (dotyczy warunku Kierownika robót branży elektrycznej), oraz 

posiadającego doświadczenie w sporządzeniu projektów technicznych (dawniej projektów 

wykonawczych oraz posiadającego doświadczenie w realizacji robót budowlanych 

polegających na przebudowie lub rozbudowie (modernizacji) przepompowni ścieków lub 

oczyszczalni ścieków w zakresie elektryki i AKPiA, które zostały kierowane w okresie od dnia 

01.07.2012r. do dnia upływu składnia ofert – maksymalnie 3 pkt, wg poniższych zasad: 

1) kierowanie od jednej do czterech robót budowlanych – 0 pkt 

2) kierowanie pięcioma lub więcej robotami budowlanymi – 3 pkt; 

Pytanie nr 4: 

„W związku z narzuconym terminem przez Zamawiającego o odbyciu wizji lokalnej zgodnie z 

Rozdział III pkt 10 SWZ tj. na dzień 5 października 2022 r godzina . 12.00, Wykonawca zwraca się 

z prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ze względu na brak wskazania szczegółowego terminu wizji lokalnej w terminie innym niż 5 

października 2022 roku, Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 14 

października 2022 roku na godzinę 12:00. 



Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści rozdziału III pkt 10 Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz treści ust. 11 Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym i nadaje 

im nowe brzmienie jak poniżej: 

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

„Przed wykonaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca 

winien dokonać wizji lokalnej w terenie. Zamawiający wyznaczył dwa terminy wizji lokalnej: na 

dzień 5 października 2022 roku na godzinę 12:00 oraz na dzień 14 października 2022 roku na 

godzinę 12:00, przed bramą wjazdową na teren działki nr 972 (ul. Ogrodowa 12, 76-270 Ustka). 

Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i nie będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej 

przez Oferenta, który nie brał udziału w spotkaniu.”; 

- w treści Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: 

„Zamawiający wyznaczył dwa terminy wizji lokalnej na dzień 5 października 2022 roku na 

godzinę 12:00 oraz na dzień 14 października 2022 roku na godzinę 12:00, przed bramą 

wjazdową na teren działki nr 972 (ul. Ogrodowa 12, 76-270 Ustka). 

Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i nie będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej 

przez Oferenta, który nie brał udziału w spotkaniu.” 

Pytanie nr 5: 

„Wykonawca w świetle zadanych pytań, a co zatem idzie w oczekiwaniu na odpowiedzi od 

Zamawiającego co również wiąże się z ewentualnymi ponownymi pytaniami ( jeżeli zostanie 

powzięta nadal wątpliwość przez Wykonawcę) do Zamawiającego, proces taki powoduje, że czas 

który był wyznaczony przez Zamawiającego na składanie ofert jest zbyt krótkim terminem,  a 

przedmiotowy temat wymaga bardzo szerokiej analizy w świetle brakujących dokumentów, 

uzgodnień, schematów, pozyskania ofert od dostawców oraz potencjalnych podwykonawców. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie 

zakreślonego terminu składania ofert na dzień 18.10.2022 r. o 5 dni robocze tj.: na dzień 

26.10.2022 r. „  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 26 października 2022 roku 

do godz. 12:00. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu określonego w rozdziale IX pkt 2 

Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. terminu, w którym Wykonawca może się zwrócić do 

Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści SWZ. 

Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści rozdziału XIII pkt 14.1 oraz 

rozdziału XIV pkt 1 i 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz treści ust. 12 Ogłoszenia o 

przetargu nieograniczonym i nadaje im nowe brzmienie jak poniżej: 

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (rozdział XIII): 

„14.1 Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

„Wodociągi Ustka” Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka oraz oznaczona napisem: „Oferta 

na przetarg nieograniczony: Przebudowa i modernizacja Głównej Przepompowni Ścieków w 

Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj – III Postępowanie”, z dopiskiem „Nie otwierać do 

dnia 26 października 2022 roku do godziny: 11:00”. 

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (rozdział XIV): 

„1. Termin składania ofert upływa dnia 26 października 2022r. o godz. 11.00. Ofertę należy 

złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Prezesa Zarządu Spółki.         




