Swarzędz, dnia 20 grudnia 2021 r.
WRPZP.271-19/2021
Wyjaśnienia
Specyfikacji Warunków Zamówienia
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa
ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina
Swarzędz”.
I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje
Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1
W związku z postępowaniem przetargowym nr WRPZP.271-19/2021 dotyczącym zadania pn.
„Rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina
Swarzędz” prosimy zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej w szczególności wykazania się w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert poświadczeniem o wykonaniu co najmniej dwóch robót
polegających na budowie sieci wodociągowej z przyłączami o dł. min. 1000mb każda z robót
oraz co najmniej jedną robota dotycząca zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia.
Proponuje się zmianę warunków wykazania poświadczeniami wykazania robót w kwestii
sieci wodociągowej wraz z przyłączami na wykazanie się poświadczenia co najmniej dwóch
robót polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o dł. min. 600mb.
Zmianę motywujemy faktem, iż wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na
odcinku 600 mb czy 1000mb wymaga takiego samego doświadczenia w realizacji robót,
a jedynie różni się nakładem roboczogodzin dla realizacji prac. Wykonanie sieci wraz
z przyłączami na odcinku 500mb czy 1000mb wymaga zarówno w jednym jak i w drugim
przypadku wykonania robót budowlanych takich samych i przeprowadzenia procedury
odbiorowej z gestorem sieci AQUANET S.A. niczym się nie różniącej w obydwu
przypadkach. Taka zmiana warunków wykazania się doświadczeniem w zakresie realizacji
robót drogowych pozwala na zwiększenie dostępności Wykonawcy do postępowania
przetargowego bez uszczerbku na jakości wykonania zamówienia i pozwalającego
oczekiwać odpowiedniego doświadczenia realizacyjnego do Wykonawcy. Dodatkowo

proponuje się zrezygnować z wymogu wykazania się poświadczeniem wykonania robót
dotyczącej

zabezpieczenia

gazociągu

wysokiego

ciśnienia.

Projekt

budowlany

przedsięwzięcia nie przewiduje specjalistycznych prac na sieci gazociągowej wysokiego
ciśnienia. Właściwie można stwierdzić, iż prace budowlane polegają na dostarczeniu
i wmontowaniu gotowych prefabrykowanych elementów żelbetowych, ich posadowienie, aby
stanowiły element odciążający rury gazociągu wysokiego ciśnienia. Wszystkie prace
dodatkowo są realizowane pod ścisłą kontrolą operatora gazociągu tj GAZ-SYSTEM S.A.,
który ma prawo do ciągłych zmian w sposobie wykonywania robót na każdym ih etapie,
a przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i uzyskać
u operatora gazociągu polecenie prac. Powyższe fakty powodują, iż to doświadczenie służb
nadzoru technicznego operatora gazociągu wysokiego ciśnienie determinują właściwe
przygotowanie i prowadzenie robót związanych z zabezpieczeniem gazociągu, co powoduje,
iż doświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie nie ma żadnego znaczenia dla
prawidłowej realizacji zadania.

Wyjaśnienie nr 1
Zamawiający nadaje nowe brzmienie zapisom SWZ, Rozdział VII, pkt 1, tiret 4 a):
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie:
- co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni bitumicznej
o powierzchni min. 10000 m2 , każda z robót,
- co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki
brukowej o powierzchni min. 4500m2 każda z robót,
- co najmniej dwie roboty polegające na budowie kanalizacji deszczowej o długości min.
1000 mb., każda z robót,
- co najmniej dwie roboty polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami o dł. min.
600 mb każda z robót,
- co najmniej dwie roboty polegające na budowie oświetlenia drogowego 30 słupów
oświetleniowych każda z robót.
Uwagi:
W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych
tiretów – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich
robót w danej branży, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją

wymaganych robót danej branży, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego
doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118
ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych robót w danej
branży.”

W związku z wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:
W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść:
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.02.2022 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść:
„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2022 r. do godziny 10:00 dokonując
przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniportalu.”

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść:
„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2022 r. o godzinie 11:00.”

Z poważaniem
Marian Szkudlarek

