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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 

 

 

 

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej zawartych w pkt. IX.1.2) a) i b) SWZ  oraz opisu kryterium oceny 

ofert w zakresie „doświadczenia personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania” zawartego 

w pkt. XX.2.IV SWZ, Zamawiający informuje, iż zapisy SWZ w powyższym zakresie, zmodyfikowane 

pismami o sygn. KIWK/ZP/MK/1420/03/2021 z dnia 17.03.2021 r. oraz KIWK/ZP/MK/1438/03/2021 

r. z dnia 19.03.2021 r., opublikowanymi na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pozostają 

wiążące. 

 

Treść wniosku Wykonawcy znajduje się  w załączeniu. 

 

 

Z poważaniem 

                                                  

Członek Zarządu     Prezes Zarządu 

 Andrzej Cebula  Władysław Spyrka 
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Treść wniosku: 

 

1. Zgodnie z treścią SWZ rozdział IX pkt. 1 lit. a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli 
wykaże, że „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 Ø 1500 mm”. Pragniemy zauważyć, że 
stawiane wymagania nie są adekwatne do faktycznych robót, które są do wykonania (zakres robót do 
wykonania obejmuje m.in. kanalizację o średnicy DN 800-200 mm, budowę zbiorników retencyjnych 
rurowych o średnicy DN 1500). W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymogu treści SWZ, aby 
stawiane wymagania odzwierciedlały zakres robót, który faktycznie jest do wykonania. Jest to niezgodne z 
ustawą PZP, a przede wszystkim Art. 16 i 112. Proponujemy modyfikację treści SWZ rozdział IX pkt. 1 lit. a) 
w następujący sposób: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że „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 
zbiornika retencyjnego w obudowie wykopu ze ścianki szczelnej”.  
W opinii Wykonawcy – sugerowane modyfikacje wymogów SWZ zachowują potwierdzenie zdolności do 
należytej realizacji zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu zasad proporcjonalności co do warunków 
udziału w zamówieniu.  
 
2. Zgodnie z treścią SWZ rozdział IX pkt. 1 lit. b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli 
wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym doświadczenie zawodowe „w pracy na 
stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 
budowie lub przebudowie kanalizacji o średnicy co najmniej Ø 1500 mm”. Pragniemy zauważyć, że 
stawiane wymaganie w doświadczeniu Kierownika Budowy nie jest adekwatne do faktycznego zakresu 
jaki będzie prowadził Kierownik Budowy (zakres robót prowadzonych przez kierownika budowy będzie 
obejmował m.in. kanalizację o średnicy DN 800-200 mm, budowę zbiorników retencyjnych rurowych o 
średnicy DN 1500). Jest to niezgodne z ustawą PZP, a przede wszystkim Art. 16 i 112. W związku z 
powyższym prosimy o modyfikację wymogu treści SIWZ, aby stawiane wymagania w doświadczeniu 
Kierownika Budowy odzwierciedlały zakres robót, nad którym faktycznie kierownik budowy będzie 
sprawował nadzór. Jednocześnie Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie doświadczenia na stanowisku 
kierownika robót, a nie tylko kierownika budowy. Odpowiedzialność na obu stanowiskach zarówno 
Kierownika Budowy jak i Kierownika Robót jest tożsama. W związku z powyższym prosimy o modyfikację 
wymogu treści SWZ, aby stawiane wymagania odzwierciedlały zakres robót, który faktycznie jest do 
wykonania. Proponujemy modyfikację treści SWZ rozdział IX pkt. 1 lit. b) w następujący sposób: 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy 
posiadającym doświadczenie zawodowe „w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót 
przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie zbiornika 
retencyjnego w obudowie wykopu ze ścianki szczelnej”.  
W opinii Wykonawcy – sugerowane modyfikacje wymogów SWZ zachowują potwierdzenie zdolności do 
należytej realizacji zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu zasad proporcjonalności co do warunków 
udziału w zamówieniu.  
 
3. Zgodnie z treścią SWZ rozdział XX pkt. IV Kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy 
wyznaczonego do realizacji zadania” – Wykonawca „za każde zrealizowane zadanie polegające na 
budowie lub przebudowie kanalizacji o średnicy co najmniej Ø 1500 mm, w ramach którego osoba, o 
której mowa w pkt. IX.1.2) b) SIWZ (kierownik budowy), pełniła w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, funkcję kierownika budowy, Zamawiający przyzna 2,5 pkt. (…) 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 Ø 1500 mm, wykonaną nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert”. 
Pragniemy zauważyć, że przyznawane punkty za doświadczenie kierownika nie są adekwatne do 
faktycznego zakresu robót jaki będzie prowadził Kierownik Budowy (zakres prowadzonych robót będzie 
obejmował m.in. kanalizację o średnicy DN 800-200 mm, budowę zbiorników retencyjnych rurowych o 
średnicy DN 1500). Jest to niezgodne z ustawą PZP, a przede wszystkim Art. 16 i 112. W związku z 
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powyższym prosimy o modyfikację kryterium przyznawania punktów, aby kryterium przyznawanych 
punktów za doświadczenie Kierownika Budowy odzwierciedlały zakres robót, nad którym faktycznie 
Kierownik Budowy będzie sprawował nadzór. Jednocześnie  

 
Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie doświadczenia na stanowisku kierownika robót, a nie tylko 
kierownika budowy. Odpowiedzialność na obu stanowiskach zarówno Kierownika Budowy jak i 
Kierownika Robót jest tożsama. W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymogu treści SWZ, aby 
stawiane wymagania odzwierciedlały zakres robót, który faktycznie jest do wykonania. Proponujemy 
modyfikację treści SWZ rozdział XX pkt. IV Kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy 
wyznaczonego do realizacji zadania” – w następujący sposób: Wykonawca „za każde zrealizowane zadanie 
polegające na budowie lub przebudowie zbiornika retencyjnego w obudowie wykopu ze ścianki szczelnej”., 
w ramach którego osoba, o której mowa w pkt. IX.1.2) b) SIWZ (kierownik budowy), pełniła w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, funkcję kierownika budowy, Zamawiający przyzna 
2,5 pkt. (…) 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 zbiornika retencyjnego w obudowie wykopu ze ścianki szczelnej wykonaną nie 
wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert”.  
W opinii Wykonawcy – sugerowane modyfikacje wymogów SWZ zachowują potwierdzenie zdolności do 
należytej realizacji zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu zasad proporcjonalności co do warunków 
udziału w zamówieniu. 
 

 


