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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Borek”

Pytanie nr 1: 
Czy istnieje możliwość wydłużenia Etapu I do 6 miesięcy od daty podpisania umowy ze względu na
utrudnienia  które  mogą  wyniknąć  z  związku  ze  stanem  pandemii  i  wydłużonymi  procedurami  w
urzędach?

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Nie istnieje taka możliwość. 

Pytanie nr 2:
Czy  pootrzymują  Państwo  wytyczne  odnośnie  pomp  w  przepompowni,  tj.  czy  mają  pozostać  bez
rozdrabniaczy? 

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Mają pozostać bez rozdrabniaczy. 

Pytanie nr 3:
Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ w zakresie warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia z rozdziału 5 pkt 5.1.1. 2 b SIWZ. 

Propozycja brzmienia rozdziału 5 pkt 5.1.1. 2 b SIWZ zaproponowana przez Wykonawcę:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania  ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy,  w tym okresie  co najmniej  dwa
zamówienia na roboty budowlane o wartości każdego zamówienia nie mniejszej  niż 500.000,00 PLN
netto, których zakres przedmiotu obejmował budowę kanalizacji o długości nie mniejszej niż 2.000,00 m
wraz ze zbiorczą przepompownią ścieków lub co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane o
wartości  zamówienia  nie  mniejszej  niż  1 000.000,00  PLN  netto,  których  zakres  przedmiotu
obejmował  budowę  kanalizacji  o  długości  nie  mniejszej  niż  2.000,00  m  wraz  ze  zbiorczą
przepompownią ścieków. 
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Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający wyjaśnia, iż do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29
stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  z  późn.  zm.).
Zamawiający wskazuje również, że żądanie posiadania doświadczenia w zakresie wykonania co najmniej
dwóch  zamówień  na  roboty  budowlane  w  żadnym  stopniu  nie  narusza  zasady  proporcjonalności.
Wykonanie  dwóch  zamówień  świadczy  bowiem,  iż  dany  Wykonawca  był  w stanie  wykonać  roboty
budowlane  w  różnych  warunkach  organizacyjnych  i  technicznych.  W  ocenie  Zamawiającego
zrealizowanie jednego dużego zamówienia nie jest równoważne zrealizowaniu dwóch zamówień i nie
świadczy  o  takim samym doświadczeniu.  Zamawiający  ma  ponadto  pełną  swobodę w kształtowaniu
zamówienia, a szczególnie w określeniu warunków udziału w postępowaniu. Tym samym, Zamawiający
nie dokona zmiany treści SIWZ w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę. 

Kierownik Zamawiającego
Jerzy Delewicz – Prezes Zarządu
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