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Katowice, 17.03.2021 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” nr sprawy:
KIWK/PN/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.3_ZGRZEBNIOKA DROZDÓW

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z późn. zm.
Dz.U. z 2019, poz. 2019) Zamawiający zawiadamia, iż przychylając się do wniosku i argumentacji
Wykonawcy, modyfikuje brzmienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej, zawartego w pkt. IX.1.2) SWZ oraz kryterium oceny ofert w zakresie
„doświadczenia personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania”, opisanego w pkt. XX.2.IV
SWZ.
Zamawiający rozszerza warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia Wykonawcy,
dopuszczając wykazanie się co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie zbiornika
retencyjnego z rur o średnicy co najmniej Ø1500mm, wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający rozszerza warunek udziału w postępowaniu dotyczący nabytego doświadczenia
zawodowego Kierownika Budowy, dopuszczając wykazanie dysponowania osobą posiadającą
doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie zbiornika retencyjnego z rur o średnicy co najmniej Ø1500mm.
Jednocześnie Zamawiający rozszerza brzmienie kryterium oceny ofert w zakresie „doświadczenia
personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania”, opisane w pkt. XX.2.IV SWZ i umożliwia
wykonawcom uzyskanie punktów za zrealizowane zadania polegające na budowie lub przebudowie
kanalizacji o średnicy co najmniej Ø1500mm lub budowie zbiornika retencyjnego z rur o średnicy co
najmniej Ø1500mm, w ramach których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub
kierownika robót w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, w okresie ostatnich 7 lat przed
upływem terminu składania ofert.

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6
NIP 9542588939 REGON 240612757
KRS: 0000281711 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł, wniesiony w całości
numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06
e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl www.kiwk.katowice.pl
facebook.com/katowicka.infrastruktura/

Zamawiający informuje również, iż czym innym są warunki udziału w postępowaniu, opisane w pkt. IX
SWZ, których spełnienie jest obligatoryjne w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia, a czym innym
kryteria oceny ofert, opisane w pkt. XX SWZ, w oparciu o które Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą.
W związku z powyższym doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy, wymagane na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczy okresu od dnia uzyskania uprawnień do upływu
terminu składania ofert, natomiast doświadczenie Kierownika Budowy, za które Wykonawca może
uzyskać punkty w kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji
zadania” dotyczy okresu nie wcześniejszego niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert
(po modyfikacji SWZ - okresu 7 lat przed upływem terminu składania ofert).
Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia
w następującym zakresie:
W pkt. IX. 1 SWZ:
BYŁO:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, jeżeli wobec Wykonawcy zachodzi obowiązek dokonania wpisu do
takiego rejestru;
2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji
o średnicy co najmniej Ø1500mm;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał
wymaganą robotę w ramach jednej umowy/inwestycji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy
warunek musi zostać spełniony minimum przez jednego z Wykonawców.
b) dysponuje bądź będzie dysponować:
Kierownikiem Budowy posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub
uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
• Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy
przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub
przebudowie kanalizacji o średnicy co najmniej Ø1500mm.
Osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji winny nabyć wymagane
doświadczenie zawodowe od dnia uzyskania uprawnień do upływu terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu.
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W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się
biegle językiem polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego
tłumacza na czas obowiązywania Umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany
będzie ich łączny potencjał osobowy.
JEST:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, jeżeli wobec Wykonawcy zachodzi obowiązek dokonania wpisu do
takiego rejestru;
2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji
o średnicy co najmniej Ø1500mm lub budowie zbiornika retencyjnego z rur
o średnicy co najmniej Ø1500mm;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał
wymaganą robotę w ramach jednej umowy/inwestycji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy
warunek musi zostać spełniony minimum przez jednego z Wykonawców.
b) dysponuje bądź będzie dysponować:
Kierownikiem Budowy posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub
uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
• Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy

przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub
przebudowie kanalizacji o średnicy co najmniej Ø1500mm lub budowie zbiornika
retencyjnego z rur o średnicy co najmniej Ø1500mm.
Osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji winny nabyć wymagane
doświadczenie zawodowe od dnia uzyskania uprawnień do upływu terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu.
W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się
biegle językiem polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego
tłumacza na czas obowiązywania Umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany
będzie ich łączny potencjał osobowy.
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W pkt. XX. 2 SWZ
BYŁO:
IV.

Kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania”:
Za każde zrealizowane zadanie polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji o średnicy co
najmniej Ø1500mm, w ramach którego osoba, o której mowa w pkt. IX.1.2) b) SWZ (Kierownik
Budowy), pełniła, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, funkcję
kierownika budowy, Zamawiający przyzna 2,5 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką może
uzyskać Wykonawca, wynosi 10 pkt., w przypadku wskazania czterech lub więcej zadań.
Zamawiający przyzna punkty w przypadku, gdy w ramach wskazanego przez Wykonawcę zadania
inwestycyjnego wskazana osoba nadzorowała, jako kierownik budowy, budowę lub przebudowę
kanalizacji o średnicy co najmniej Ø1500mm, wykonaną nie wcześniej niż 5 lat przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby, jako kierownika budowy, Zamawiający przyzna
Wykonawcy 0 punktów. W przypadku niewskazania w formularzu ofertowym z imienia
i nazwiska osoby na stanowisko kierownika budowy lub niewskazania żadnego zadania,
wykonawca otrzyma 0 pkt.

JEST:
IV.

Kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania”:
Za każde zrealizowane zadanie polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji o średnicy co
najmniej Ø1500mm lub budowie zbiornika retencyjnego z rur o średnicy co najmniej
Ø1500mm, w ramach którego osoba, o której mowa w pkt. IX.1.2) b) SWZ (Kierownik Budowy),
pełniła, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, funkcję kierownika
budowy lub kierownika robót w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, Zamawiający
przyzna 2,5 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca, wynosi 10 pkt.,
w przypadku wskazania czterech lub więcej zadań.
Zamawiający przyzna punkty w przypadku, gdy w ramach wskazanego przez Wykonawcę zadania
inwestycyjnego wskazana osoba nadzorowała, jako kierownik budowy lub kierownik robót
w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, budowę lub przebudowę kanalizacji o średnicy
co najmniej Ø1500mm lub budowę zbiornika retencyjnego z rur o średnicy co najmniej
Ø1500mm, wykonaną nie wcześniej niż 7 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby, jako kierownika budowy, Zamawiający przyzna
Wykonawcy 0 punktów. W przypadku niewskazania w formularzu ofertowym z imienia
i nazwiska osoby na stanowisko kierownika budowy lub niewskazania żadnego zadania,
wykonawca otrzyma 0 pkt.

Zamawiający informuje ponadto, iż zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania
zmodyfikowany formularz ofertowy oznaczony jako Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz
ofertowy_modyfikacja_17032021.
Zamawiający informuje również, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest
wyznaczony odpowiednio:
- termin składania ofert: 14.04.2021 r. do godz. 9:00
- termin otwarcia ofert: 14.04.2021 r. godz. 10:00
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Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
Z poważaniem
Członek Zarządu
Andrzej Cebula
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Prezes Zarządu
Władysław Spyrka

Treść wniosku nr 1:
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Treść wniosku nr 2:
W nawiązaniu do kryterium oceny ofert w zakresie „doświadczenia personelu wykonawcy wyznaczonego do
realizacji zadania”, opisanego szczegółowo w Rozdziale XX pkt. IV, wnioskujemy o jego zmianą polegającą
na wydłużeniu okresu nadzorowania przez wskazaną osobę wymaganych inwestycji z 5 do 15 lat przed
upływem terminu składania ofert. Obecnie tak sformułowany warunek mocno ogranicza konkurencję i
zawęża grono potencjalnych Wykonawców. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że czas realizacji inwestycji,
w których występują tak duże średnice zwykle trwa dłużej niż 12 m-cy. Trudno zatem wskazać osobę, która
w przeciągu tak krótkiego czasu nadzorowała jako kierownik budowy aż 4 inwestycje.
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