
 

 

                                                       Swarzędz, dnia 26 lipca 2021 r. 

WRPZP.271-17/2021 
 

Wyjaśnienia i zmiana tre ści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Sp rawowanie 

wielobran żowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycy jnym: budowa 

ulicy Zamkowej, Placu Powsta ńców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, 

Mylnej, Bramkowej, Goł ębiej i Krótkiej wraz z sieci ą wodoci ągow ą, kanalizacj ą 

sanitarn ą i sieci ą gazow ą”. 
 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. 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 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

wiedzy i doświadczenia na następujący:  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

nadzorował roboty:  

• co najmniej dwie usługi w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi, każda z robót o wartości min. 15 000 000,00 PLN brutto oraz każda z robót 

musi obejmować min. niżej wymieniony zakres:  

- drogę o nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej  o powierzchni min. 3 000 m2,  

-drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2,  

-sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),  

-sieć wodociągową,  

-sieć gazową,  

-sieć energetyczną,  

-sieć telekomunikacyjną,  

• co najmniej jedną usługę w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotą 

budowlaną, polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy co najmniej Ø 180 mm i o 

długości min. 700 mb,  

• co najmniej jedną usługę w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotą 

budowlaną, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy co najmniej DN 



 

 

200 mm i o długości min. 600 mb (proponowana zmiana zaznaczona na czerwono)  

Warunek w obecnej treści zasadniczo ogranicza konkurencyjność postępowania, nie 

wpływając w żaden sposób na kwalifikacje wykonawcy, ponieważ zakres nadzoru jest taki 

sam bez względu na zastosowany materiał. 

 

Odpowied ź nr 1 

Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu i nadaje nowe brzmienie 

zapisom SWZ, Rozdziału VII, pkt 1,4), a) . 

„•co najmniej dwie usługi w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi, każda z robót o wartości  

min.  15 000 000,00 PLN brutto oraz każda z robót musi obejmować min. niżej wymieniony 

zakres:  

-drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m2,  

-drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m2,  

-sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),  

-sieć wodociągową,  

-sieć gazową,  

-sieć energetyczną,  

-sieć telekomunikacyjną, 

•co najmniej jedną usługę w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotą 

budowlaną, polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy co najmniej Ø 180 mm i o 

długości min. 700 mb, 

•co najmniej  jedną usługę w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotą 

budowlaną, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy co najmniej DN 

200 mm i o długości min. 600 mb 

( …)” 

Ponadto Zamawiający nadaje nowe brzmienie zapisom SWZ, Rozdział IX, pkt 2, 3) 

„3) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 



 

 

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;– inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 4 

do SWZ;” 

 

Zamawiaj ący informuje, i ż przedłu ża termin składania ofert do dnia 30.07.2021 r. do 

godz. 10:00.  

W związku z przedłu żeniem terminu składania ofert zmianie ulega równie ż termin 

otwarcia ofert, które odb ędzie si ę w dniu 30.07.2021 r. o godz. 11:00.  

 

 

 Z poważaniem 
         
        Marian Szkudlarek 


