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KISA/ZP/MK/78/01/2022                                     Katowice, 11.01.2022 r. 
 
 
 

DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, 

ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach – Etap II” nr sprawy: KIWK/PN/05/I/2021/POIŚ/ 

WNIOSEK_V/ZAD.5_WIDOK_ETAP II 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 
 

 
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 
2021, poz. 1129, ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż przychylając się częściowo 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. Treść zapytania Wykonawcy znajduje 
się w załączeniu. 
 
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 lub kierownika robót w rozumieniu 
przepisów Prawa Budowlanego 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. 
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XX.2.IV SWZ i umożliwia wykonawcom uzyskanie punktów za zrealizowane zadania 
polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji o długości co najmniej 500 mb lub 
budowie zbiornika retencyjnego z rur o średnicy co najmniej Ø1500mm, w ramach których 
wskazana osoba pełniła, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu przepisów Prawa 
Budowlanego. 
 
Wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonał 
modyfikacji zapisów 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 sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co 

najmniej 500 mb, 

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 i gazowych 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 sanitarnej lub deszczowej lub 

ogólnospławnej o długości co najmniej 500 mb, 

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.  
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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 sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co 

najmniej 500 mb 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 i gazowych 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 sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o 

długości co najmniej 500 mb 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.IV SWZ: 
 
BYŁO: 
 
IV. Kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji 

zadania”:  

 

Za każde zrealizowane zadanie polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji 

sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500 mb, 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 2,0 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać 

Wykonawca, wynosi 10 pkt., w przypadku wskazania pięciu 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 sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co 

najmniej 500 mb, 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 

sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500 mb 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 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w 

rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, Zamawiający przyzna 2,0 pkt. Maksymalna liczba 

punktów, jaką może uzyskać Wykonawca, wynosi 10 pkt., w przypadku wskazania pięciu 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 

sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500 mb lub budowę 

zbiornika retencyjnego z rur o średnicy co najmniej Ø1500mm, wykonaną nie wcześniej niż 

5 lat przed upływem terminu składania ofert. 
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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 
 
 
W pkt. XVI. 1 SWZ:  
 

BYŁO: 

 

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

dnia 19.04.2022 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 14.05.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

 
 
W pkt. XVIII. 6 SWZ:  
 
BYŁO:  
 
Ofertę należy złożyć na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /KIWKa/SkrytkaESP, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2021 r. do godz. 9:00. 

 
JEST:  
 
Ofertę należy złożyć na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /KIWKa/SkrytkaESP, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2022 r. do godz. 9:00. 
 
 
W pkt. XVIII. 8 SWZ: 
 
BYŁO:  
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2021 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest niejawne. 
 
JEST: 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2022 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest niejawne. 
 
 
Ponadto informujemy, że z dniem 31.12.2021 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa 
Zamawiającego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną z jednoczesną 
zmianą firmy na Katowickie Inwestycje S.A. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SWZ w następującym zakresie: 
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W pkt. I. SWZ:  
 
BYŁO: 
 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. 

z o.o.  

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 

Numer telefonu: +48 32 350 00 75 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kiwk.katowice.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/ 

 
JEST: 
 
Nazwa oraz adres Zamawiającego: KATOWICKIE INWESTYCJE S.A.  

(dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) 

40-322 Katowice, ul. Wandy 6 

Numer telefonu: +48 32 350 00 75 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kiwk.katowice.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/ 

 
 
W pkt. XXV.1 SWZ:  
 
BYŁO: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – 
Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-322) przy ul. Wandy 6. 
 
JEST: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. (dawniej 
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach 
(40-322) przy ul. Wandy 6. 
 
 
Ponadto Zamawiający wskazuje, że w pozostałych załącznikach do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wskazane dane dotyczącego Zamawiającego ulegają zmianie:  
 
BYŁO:  
 
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.  
ul. Wandy 6, 40-322 Katowice 
KRS: 0000281711   
 
JEST:  
 
KATOWICKIE INWESTYCJE S.A.  
(dawnej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.) 
ul. Wandy 6, 40-322 Katowice 
KRS: 0000941305   

http://www.kiwk.katowice.pl/
http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/
http://www.kiwk.katowice.pl/
http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/
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Zamawiający informuje, iż w następstwie powyższego zamieścił na stronie internetowej 
przedmiotowego postępowania zmodyfikowaną Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami oznaczone jako: 
 
- MODYFIKACJA_SWZ_11012022 
- Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy_11012022 
- Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) 

w formacie PDF_11012022 
- Załącznik nr 2 do SWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) 

w formacie XML_11012022 
- Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej_11012022 
- Załącznik nr 4 do SWZ_Wzór umowy_11012022 
- Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz robót_11012022 
- Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osób_11012022 
- Załącznik nr 8 do SWZ_Wzór karty gwarancyjnej_11012022 
- Załącznik nr 11 do SWZ - ankieta RODO_11012022 
 
 
Zamawiający informuje również, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który 
jest wyznaczony odpowiednio:  
- termin składania ofert: 14.02.2022 r. do godz. 9:00 
- termin otwarcia ofert: 14.02.2022 r. godz. 10:00 
 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  
 
 
 

Z poważaniem 
 

 

    Prokurent       Prezes Zarządu 

Mariusz Słaboń         Andrzej Hołda 
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Treść zapytania: 
 

1. Zgodnie z treścią SWZ rozdział IX pkt. 1.2) 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 sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej 
o długości co najmniej 500 mb”. 
 
Zgodnie  z kolei 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 sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co 
najmniej 500 mb, 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 2,0 pkt. (…) 
Zamawiający  przyzna  punkty  w  przypadku,  gdy  w  ramach  wskazanego  przez  Wykonawcę 
zadania  inwestycyjnego  wskazana  osoba  nadzorowała,  jako  kierownik  budowy, budowę lub 
przebudowę kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500 
mb, wykonaną nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert”.  
 
Wykonawca wnosi o zmianę wymogu w zakresie wymogów dotyczących doświadczenia poprzez: 
1) Rozszerzenie wymogu dotyczącego doświadczenia zawodowego także o prace dotyczące 

budowy lub przebudowy zbiornika retencyjnego z rur przy wykorzystaniu ścianek szczelnych do 
zabezpieczenia wykopu- gdyż jest to istotne i adekwatne doświadczenie przy realizacji 
zamówienia. Wykonanie zabezpieczenia ścianką szczelną stanowić będzie istotny zakres prac 
przy realizacji zamówienia. Modyfikacja taka umożliwi złożenie ofert szerszemu gronu 
Wykonawców, co wpłynie na konkurencyjność złożonych ofert. 
 

2)  Rozszerzenie wymogu dotyczącego doświadczenia zawodowego także na osobę kierownika 
robót, a nie tylko kierownika budowy. Wykonawca zwraca uwagę, że odpowiedzialność na obu 
stanowiskach, uwzględniając wymogi zamówienia, jest tożsama. Modyfikacja taka umożliwi 
złożenie ofert szerszemu gronu Wykonawców, co wpłynie na konkurencyjność złożonych ofert. 

 
Zapis treści SWZ rozdział IX pkt. 1.2) lit. b) tiret drugie ( doświadczenie zawodowe) po 
proponowanej modyfikacji otrzymałby brzmienie: 
 

„b) doświadczenie zawodowe: 
Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy przy  realizacji  
co  najmniej  jednej  roboty  budowlanej  polegającej  na  budowie  lub przebudowie kanalizacji 
sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500 mb lub budowie lub 
przebudowie zbiornika retencyjnego z rur przy wykorzystaniu ścianek szczelnych do 
zabezpieczenia wykopu”  
 
Zapis SWZ rozdział XX pkt. IV Kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do 
realizacji zadania”, po modyfikacji fragmentu zapis otrzymałby brzmienie: 
 
 „Za każde zrealizowane zadanie polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500 mb lub budowie lub przebudowie 
zbiornika retencyjnego z rur przy wykorzystaniu ścianek szczelnych do zabezpieczenia wykopu, 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 lub 
kierownika robót, Zamawiający przyzna 2,0 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać 
Wykonawca, wynosi 10 pkt., w przypadku wskazania pięciu 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,  budowę  lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości 
co najmniej 500 mb lub budowę lub przebudowę zbiornika retencyjnego z rur przy wykorzystaniu 
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ścianek szczelnych do zabezpieczenia wykopu, wykonaną nie wcześniej niż 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert”. 

 
W opinii Wykonawcy – sugerowane modyfikacje wymogów SWZ potwierdzają zdolność do należytej 
realizacji zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu zasad  proporcjonalności co do warunków 
udziału w zamówieniu. 
Nadmieniamy, że modyfikacja treści SWZ w zakresie doświadczenia kierownika były stosowane we 
wcześniejszych postępowaniach. 
 

2. 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 sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co 
najmniej 500 mb, 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 2,0 pkt. (…) 
Zamawiający  przyzna  punkty  w  przypadku,  gdy  w  ramach  wskazanego  przez  Wykonawcę 
zadania  inwestycyjnego  wskazana  osoba  nadzorowała,  jako  kierownik  budowy,  budowę  lub 
przebudowę kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500 
mb, wykonaną nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert”.  
 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie z 5 na 12 lat  okresu,  w ciągu którego nabywane 
było wymagane doświadczenie oraz o dopuszczenie warunku dotyczącego doświadczenia dla 
stanowiska kierownika robót, a nie tylko kierownika budowy. 
 
 Fragment zapisu SWZ rozdział XX pkt. IV Kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy 
wyznaczonego do realizacji zadania” po zmianie otrzymałby brzmienie:  
 
„Za każde zrealizowane zadanie polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500 mb w ramach którego osoba, o której 
mowa  w  pkt.  IX.1.2)  b)  SWZ  (Kierownik  Budowy),  pełniła,  w  okresie  ostatnich  12 lat przed 
upływem terminu składania ofert, funkcję kierownika budowy lub kierownika robót, Zamawiający 
przyzna 2,0 pkt. (…) Zamawiający  przyzna  punkty  w  przypadku,  gdy  w  ramach  wskazanego  przez  
Wykonawcę zadania  inwestycyjnego  wskazana  osoba  nadzorowała,  jako  kierownik  budowy lub 
kierownika robót,  budowę  lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub 
ogólnospławnej o długości co najmniej 500 mb, wykonaną nie wcześniej niż 12 lat przed upływem 
terminu składania ofert”. 
 
W opinii Wykonawcy – sugerowane modyfikacje wymogów SWZ potwierdzają zdolność do należytej 
realizacji zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu zasad  proporcjonalności co do warunków 
udziału w zamówieniu. 
Nadmieniamy, że modyfikacja treści SWZ w zakresie doświadczenia kierownika były stosowane we 
wcześniejszych postępowaniach. Modyfikacja taka umożliwi złożenie ofert szerszemu gronu 
Wykonawców, co wpłynie na konkurencyjność złożonych ofert. 

 


