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Obrazów, dnia 23.04.2019 r. 

INFORMACJA  

 

dla Wykonawców nr 2 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki” 
 

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

publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 
Pytanie nr 1: 
SIWZ punkt 9.4.2 warunek zdolności technicznej lub zawodowej: 

9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;  

a) wykonanych robót i usług 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: 

• jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach której 

wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków 

i/lub kanalizacji sanitarnej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. 

lub 

•  jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane 

z budową/rozbudową/ przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków i/lub kanalizacji sanitarnej 

oraz wykonał 

•  jedną dokumentację projektową związaną z budową/rozbudową/ przebudową/modernizacją 

oczyszczalni ścieków i/lub kanalizacji sanitarnej 

Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 000 000,00 zł brutto. 

Czy zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Oferent wykonał: 

-  jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane z budową 

oczyszczalni ścieków, wodociągu i kanalizacji sanitarnej, oraz wykonał 

-  jedną dokumentację projektową związaną z budową kanalizacji deszczowej, 

przy czym łączna wartość robót i usług projektowych przekracza kwotę 1 000 000,00 zł brutto? 

 
Odpowiedź: 
Wykonawca powołuje się na warunek z poprzedniego unieważnionego postępowania. 
Warunek w niniejszym postępowaniu brzmi następująco: 

„9.4.2  zdolności technicznej lub zawodowej; 

a) wykonanych robót i usług 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed 

upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
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wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi 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, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty;  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie 

wykonał: 

 jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj  

w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ 

przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków i/lub kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. 

lub 

 jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane  

z budową/rozbudową/ przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków i/lub 

kanalizacji sanitarnej lub deszczowej 

oraz wykonał 

 jedną dokumentację projektową związaną z budową/rozbudową/ 

przebudową/modernizacją oczyszczalni ścieków i/lub kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej  

Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 000 000,00 zł 

brutto. 

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały 
wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.” 
 
 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający widzi możliwość przedłużenia terminu realizacji inwestycji ze względu na, iż zgodnie 

z procedurami okres projektowania (Dokumentacja Projektowa, Uzgodnienia, Decyzja pozwolenia 

wodno-prawnego, Decyzja pozwolenia na budowę) zakończony zostanie najwcześniej w I kwartale 

2020, co spowoduje konieczność wykonywania robót w okresie zimowym. Proponujemy przedłużenie 

terminu do 30.11.2020 r. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji. 


