
Mielec, dnia 29.12.2017 r. 

 

8/ZP/2017 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy   
ul. Solskiego 1 w Mielcu 

    W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na 
podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                     
(Dz.U. 2017.1579) wyjaśnia treść SIWZ i jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 
powołanej ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ we wskazanym poniżej zakresie: 

 
PYTANIE  NR  1 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku określonego w pkt. III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu 
poprzez dopuszczenie wykazania się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu wskazanych robót 
budowlanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert. Prośbę swoją 
motywujemy specyficznym charakterem wskazanych robót budowlanych oraz co za tym idzie 
niewielką ilością realizacji tego typu inwestycji. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający uwzględnia argumentację Wykonawcy i zmienia warunki udziału w postępowaniu. 
 

I. Zmiana w zakres treści IDW w pkt 7.2 pkt 3) a) , dotychczasowy tekst zamienia się na 
poniższy : 

 
a) zdolność techniczna: 

Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku: 
aa) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)  
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej spełniającej 
następujące warunki:  
1) dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na budowie basenu lub 
aquaparku, 
2) o sumarycznej powierzchnia lustra wody co najmniej 400 m2.  
3) o wartości co najmniej  25.000.000,00  zł (bez podatku Vat) 

II.  Zmiana w zakres treści IDW w formularzu 3.4 Wykaz robót budowlanych  ,  
  było  :  „wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat”, 
  powinno być :  „wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 7 lat”. 

 
 
 
PYTANIE  NR 2 

 
Zamawiający ustalając warunki udziału w postępowaniu powinien mieć na uwadze zasady 

uczciwej konkurencji, pamiętając jednocześnie, że udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, 

których wiedza i doświadczenie zapewniają należyte wykonanie zamówienia.  



Mając na uwadze powyższe, wnosimy o zmianę zapisów rozdziału 7. Warunki udziału w 

postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia wykonawców: 

1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

  

W obecnym brzmieniu warunek brzmi następująco: 

„7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

(…) 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania warunku: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotom zamówienia na 

kwotę co najmniej 50.000.000,00 zł” 

Naszym zdaniem zapis powinien brzmieć: 

„7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

(…) 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania warunku: 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotom zamówienia na 

kwotę co najmniej 15.000.000,00 zł” 

 

2. Zdolność techniczna lub zawodowa 

 

Zapis w obecnym brzmieniu: 

„7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

(…) 

„3) zdolności technicznej lub zawodowej 

a) zdolność techniczna: 

Minimalne warunki/ opis sposobu dokonywania oceny warunku. 

wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest 

krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej spieniającej następujące warunki: 

1) dotyczy wykonania robót budowlanych polegających: na budowie basenu lub aquaparku. 



2) o sumarycznej powierzchnia lustra wody co najmniej 400 m2. 

3) o wartości co najmniej 25.000.000.00 zł (bez podatku Vat)” 

 

Zapis powinien brzmieć: 

„3) zdolności technicznej lub zawodowej 

a) zdolność techniczna: 

Minimalne warunki/ opis sposobu dokonywania oceny warunku. 

wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie 

ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest 

krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej spieniającej następujące warunki: 

1) dotyczy wykonania robot budowlanych polegających: na budowie basenu lub aquaparku. 

2) o sumarycznej powierzchnia lustra wody co najmniej 350 m2. 

3) o wartości co najmniej 20.000.000.00 zł (bez podatku Vat)” 

 

Ponadto, wnosimy o zmianę zapisów dotyczących kwalifikacja zawodowych oraz możliwość 

połączenia funkcji kierownika robót branży elektrycznej i AKPIA. Zważywszy, że prawo budowlane 

określa uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wnosimy o 

połączenie obydwu funkcji, których zakres prac obejmuje w/w uprawnienia. 

W obecnym brzmieniu warunek brzmi następująco: 

„a) Zdolność zawodowa 

Minimalne warunki/ opis sposobu dokonywania oceny warunku. 

Wykonawca musi wskazać ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do 

funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymieniona poniżej wskaże osoby, 

które spełniają następujące wymagania: 

1) Kierownik budowy spełniający następujące warunki: 

a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów: 



b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowalnej lub 

kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją robót budowlanych na jednej inwestycji 

(przez okres co najmniej minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie hali sportowej lub aquaparku 

o wartości robót budowlanych co najmniej 25.000.000 zł (bez podatku Vat): 

2) Kierownik robót w specjalności sanitarnej spełniający następujące warunki: 

a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów; 

b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej lub kierownika 

budowy w przedmiotowej branży nad realizacja robót budowlanych na jednej intestacji (przez okres 

co najmniej minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku: o sumarycznej 

powierzchnia lustra wody co najmniej 400 m2 i ważności robot budowlanych co najmniej 25.000.000 

zł (bez podatku Vat); 

3) Kierownik robót w specjalności Automatyki (AKPIA ) spełniający następujące warunki: 

a) posiada wyksztalcenie wyższe techniczne. 

b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie automatyki AKPIA/ lub 

kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją robot budowlanych na jednej inwestycji 

(przez okres co najmniej minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku o 

wartości robót budowlanych co najmniej 25.000.000 zł (bez podatku Vat); 

4) Kierownik robót w specjalności elektrycznej spełniający następujące warunki: 

a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub kierownika budowy w przedmiotowej 

branży nad realizacja robót budowlanych na jednej inwestycji [przez okres co najmniej minimum 12 

miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku o wartości robót budowlanych co najmniej 

25.000.000 zł (bez podatku Vat)” 

 

Naszym zdaniem zapis powinien brzmieć: 

 „a) Zdolność zawodowa 



Minimalne warunki/ opis sposobu dokonywania oceny warunku. 

Wykonawca musi wskazać ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do 

funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymieniona poniżej wskaże osoby, 

które spełniają następujące wymagania: 

1) Kierownik budowy spełniający następujące warunki: 

a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów: 

b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowalnej lub 

kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją robot budowlanych na jednej inwestycji 

(przez okres co najmniej minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie hali sportowej lub basenu o 

wartości robót budowlanych co najmniej 20.000.000 zł (bez podatku Vat): 

2) Kierownik robót w specjalności sanitarnej spełniający następujące warunki: 

a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów; 

b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej lub kierownika 

budowy w przedmiotowej branży nad realizacja robót budowlanych na jednej intestacji (przez okres 

co najmniej minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie hali sportowej lub basenu o sumarycznej 

powierzchnia lustra wody co najmniej 300 m2 i wartości robot budowlanych co najmniej 20.000.000 

zł (bez podatku Vat); 

3) Kierownik robót w specjalności elektrycznej oraz automatyki (AKPIA) spełniający następujące 

warunki: 

a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub kierownika budowy w przedmiotowej 

branży nad realizacja robót budowlanych na jednej inwestycji (przez okres co najmniej minimum 12 



miesięcy) polegającej na budowie hali sportowej lub basenu o wartości robót budowlanych co 

najmniej 20.000.000 zł (bez podatku Vat)” 

 

Należy zauważyć, ze przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji został ogłoszony 

ponownie. W poprzednim, ze względu na zbyt wygórowane wymagania, które dopuszczały do 

udziału jedynie największe firmy budowlane w kraju, tym samym dyskryminując regionalnych 

podkarpackich Wykonawców, nie złożono żadnej oferty.  

 Wobec powyższego, wnosimy o uwzględnienie proponowanych przez nas zmian treści 

SIWZ, co z pewnością pozwoli na dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy 

zrealizowali już podobne, lecz nieco mniejsze, zadania inwestycyjne, poosiadają odpowiednie 

doświadczenie i zdolności techniczne, a przez to gwarantują należyte wykonanie zamówienia. 

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający uwzględnił częściowo  argumentację Wykonawcy, patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

Zamawiający pozostawia pozostałe warunki bez zmian. Wielkość wymaganej polisy świadczy  

o kondycji finansowej danego wykonawcy oraz możliwości pozyskania odpowiednich polis. 

Przedmiot zamówienia jest dużym i skomplikowanym technicznie obiekt wymagający odpowiednio 

zabezpieczenia strony finansowej i ekonomicznej realizacji robót. Obowiązkiem Zamawiającego jest 

wybranie wykonawcy który  będzie posiadał odpowiednie doświadczenie  i kondycję finansową.  

 

 
 
 
                                                                                                    Z poważaniem,  

 
 

 

 

 


