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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 

Wykonawców, modyfikuje brzmienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, zawartych w pkt. IX.1.2) a) i b) SWZ. 

 

Zamawiający rozszerza warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia Wykonawcy, 

dopuszczając wykazanie się co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub 

przebudowie kanalizacji o średnicy co najmniej Ø1500mm lub budowie zbiornika retencyjnego z rur 

o średnicy co najmniej Ø1500mm, wykonaną w okresie ostatnich 7 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 lub kierownika robót w rozumieniu 

przepisów Prawa Budowlanego 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. 

 

 

Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia 

w następującym zakresie: 
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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 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. 

 

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; 
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2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał w okresie ostatnich siedmiu 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 

lub kierownika robót w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego 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. 

 

 

W pkt. X.6.6) SWZ  

 

BYŁO: 

 

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 

dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

7) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy 

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

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, 

 



 

 

 4 

JEST: 

 

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 

dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

7) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy 

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

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, 

 

 

Zamawiający informuje również, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest 

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 22.04.2021 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 22.04.2021 r. godz. 10:00 

 

Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia 

w następującym zakresie: 

 

W pkt. XVI.1 SWZ 
 

BYŁO: 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

12.07.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

 

JEST: 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

20.07.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

 

W pkt. XVIII.6 SWZ 

 

BYŁO: 

 

6. Ofertę należy złożyć na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /KIWKa/SkrytkaESP, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2021 r. do godz. 9:00. 

 

JEST: 

 

6. Ofertę należy złożyć na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /KIWKa/SkrytkaESP, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2021 r. do godz. 9:00. 
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W pkt. XVIII.8 SWZ 

 

BYŁO: 

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2021r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest niejawne. 

 

JEST: 

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2021r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest niejawne. 

 

 

 

Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 

 

 

Z poważaniem 

                                                  

Członek Zarządu     Prezes Zarządu 

 Andrzej Cebula  Władysław Spyrka  
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Treść wniosku nr 1: 

 

Szanowni Państwo,  

na podstawie i zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Państwa 

z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu poprzez określenie, iż o udzielenie zamówienia 

będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania 

ofert wykonali opisaną w SWZ (IX pkt. 1) robotę budowlaną.  

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu 

zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w § 9 ust. 4 

pkt 1 ww. rozporządzenia, dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Zaakceptowanie w/w wniosku umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert w 

przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

Treść wniosku nr 2: 

 
Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r prawo zamówień publicznych (dalej pzp)  

wnosimy o wyjaśnienie treści SWZ oraz dokonanie zmian SWZ w następującym zakresie:  

 

1. Dot. pkt. IX 1.2B SWZ  

 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wskazanego w pkt. IX 1.2B SWZ w przypadku  dysponowania 

przez Wykonawcę Kierownikiem Robót z uprawnieniami wskazanymi w tym punkcie. Natomiast Kierownik 

Budowy dysponował będzie uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej lub drogowej . 

 

Względnie czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wskazanego w pkt. IX 1.2b SWZ jeżeli osoba mająca 

pełnić funkcję Kierownika Budowy posiadać będzie  doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku 

kierownika budowy/kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 

budowie lub przebudowie kanalizacji o średnicy co najmniej Ø1500. 

 

UZASADNIENIE 

 

Nasza Spółka mająca wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, w tym wykonująca  

kanalizację o średnicy Ø1000, Ø1200, Ø1400, Ø2000: 

- przy budowie autostrad 

- przy budowie węzłów komunikacji drogowej 

- przy budowie centrów handlowych 

- przy budowie centrum logistycznych 

zazwyczaj kierownikiem budowy ustanawia osobę o uprawnieniach budowlanych w specjalności 

konstrukcyjnych lub drogowych, natomiast osobie z uprawnieniami w zakresie sieci kanalizacyjnych, powierza 

obowiązki kierownika robót.  

 

Taki podział obowiązków nigdy nie miał negatywnego wpływu na realizację prac, a wręcz przeciwnie – kontrakt 

wykonywany były należycie. 

Ponadto wskazać należy, iż kierownik robót budowlanych ma takie same uprawnienia i obowiązki jak 

kierownik budowy, z tym że ograniczone do zakresu nadzorowanych robót budowlanych. 

 

Tak więc ustalony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu polegający na dysponowaniu 

Kierownikiem Budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych i 

posiadającego doświadczenie w pracy na stanowisku wyłącznie kierownika budowy przy realizacji co najmniej 

jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji o średnicy co najmniej Ø1500mm 

uznać należy za wygórowany i niepotrzebny oraz w sposób nieuzasadniony mogący ograniczyć krąg 

potencjalnych wykonawców, co jest niezgodne z wymogami zawartymi w art. 112 pzp. 
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 Przepis art.  112 ust. 1 pzp wymaga ażeby  Zamawiający określał warunki udziału w postępowaniu w sposób 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

Postawiony warunek posiadania odpowiednich uprawnień nie może być zatem  nadmierny oraz w 

nieuzasadniony sposób eliminować z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców 

zdolnych do jego wykonania.  Wynika to z zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej 

konkurencji oraz proporcjonalności, lecz także znajduje bezpośrednie potwierdzenie w treści wskazanego 

powyżej przepisu, stanowiącego o minimalnych poziomach zdolności. Wykroczenie poza całokształt 

działalności wykonawcy lub poza zasoby niezbędne do  realizacji umowy uznaje się za nieproporcjonalne. 

Wskazać także trzeba, iż jeśli chodzi o pojęcie proporcjonalności, oznacza ono że określone przez zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu powinny być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, 

stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Określenie warunków udziału w postępowaniu 

powinno być przy tym odpowiednie do osiągnięcia celu, jakiemu służy, tj. wyboru wykonawcy dającego rękojmię 

należytego wykonania zamówienia oraz nieograniczającego dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do 

jego wykonania (por. wyrok KIO z 15.05.2017 r., sygn. akt KIO 714/17). 

Ponadto Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy wykazania się zdolnością zawodową w aspekcie zasobu 

osobowego, tj. dysponowania osobami, które skieruje do realizacji zamówienia (np. o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, wykształceniu) w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia 

oraz umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Warunek w zakresie potencjału 

osobowego powinien więc wynikać z obiektywnie uzasadnionych potrzeb zamawiającego. 

Warunek udziału w postępowaniu ustalony przez zamawiającego podlega ocenie pod kątem proporcjonalności 

do opisanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia. Warunek ten nie może być nadmierny oraz w nieuzasadniony sposób eliminować z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców zdolnych do jego wykonania. (Gawrońska-Baran Andrzela 

i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz  Opublikowano: WKP 2021)  

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż wymagania Zamawiającego są nieproporcjonalne i nieuzasadnione, gdyż 

do prawidłowego wykonania zadania nie jest konieczne dysponowanie kierownikiem budowy z uprawnieniami i 

doświadczeniem wskazanym w SWZ, a wystraczające będzie jeżeli takie uprawnienia i doświadczenie będzie 

miał kierownik robót.   

 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez ustalenie , iż Wykonawca 

dysponuje bądź będzie dysponować:  

 

Kierownikiem Robót 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/kierownika 

robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji 

o średnicy co najmniej Ø1500mm.  

 

2. W przypadku dokonania zmiany zgodnie z ust. 1 powyżej konieczna jest zmiana pkt. XX.IV Kryterium 

„doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania” w następujący sposób:  

 

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 Robót), pełniła, w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, funkcję kierownika budowy lub kierownika robót, 

Zamawiający przyzna 2,5 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca, wynosi 10 pkt., w 

przypadku wskazania czterech lub więcej zadań.  

  

https://sip.lex.pl/#/document/539182167?cm=DOCUMENT
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Zamawiający przyzna punkty w przypadku, gdy w ramach wskazanego przez Wykonawcę zadania 

inwestycyjnego wskazana osoba nadzorowała, jako kierownik budowy lub kierownik robót , budowę lub 

przebudowę kanalizacji o średnicy co najmniej Ø1500mm, wykonaną nie wcześniej niż 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert.  

 

2. Wnosimy także o wyjaśnienia dlaczego Zamawiający przy budowie zbiorników retencyjnych wód 

opadowych wymaga referencji w postaci wykonania „co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 

budowie lub przebudowie kanalizacji o średnicy co najmniej Ø1500mm” (SIWZ pkt. IX 1.2B). Naszym zdaniem 

główny problem, jak sygnalizowaliśmy w pytaniu postawionym powyżej, jest związany z budową zbiorników 

retencyjnych o średnicy Ø1500, a nie będącą kanalizacją. Na w/w zadaniu zaprojektowano kanalizacje z rur Ø800, 

Ø600, Ø400, Ø315, Ø250, Ø200. Naszym zdaniem referencję dopuszczające udział w przetargu powinny 

dotyczyć wykonania kanalizacji z powyższych średnic oraz referencji dotyczącej budowy zbiorników.  

Takie referencje są nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia i naruszają przepisy art. 112 pzp, o 

czym była mowa wyżej 

 


