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3664 BZP-U.510.9/2022/MS                                                                           Gdańsk dnia 08.02.2022 r.

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 
Przebudowa ulicy Ogarnej w Gdańsku. 

Sygn. postępowania 10/BZP-U.510.9/2022/MS 

1. W związku z pytaniem do treści SWZ, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej 
Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.,  na podstawie  art. 284 ust. 1 i 6  ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. , zwanej dalej ustawą 
Pzp), udziela poniższych wyjaśnień SWZ:

Pytanie nr 1 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany postanowienia SWZ (Dział XVIII ust. 1 SWZ) w 
zakresie zmiany warunków udziału w powyższym postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej – posiadanie doświadczenia, poprzez zmianę wymogu:

-  w SWZ (Dział XVIII ust. 1) jest warunek:
1. „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:
(…)
c) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej z rur z kamionki o średnicy równej lub wyższej niż DN300. Łączna długość 
wybudowanej lub przebudowanej sieci winna wynosić co najmniej 350 m, przy czym zamawiający 
dopuszcza, w celu wykazania wymaganej długości sieci, sumowanie długości sieci wykonanych w 
ramach jednego lub większej liczby zamówień. (…)”

- wnioskujemy o zmianę na:
1. „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

6 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:
(…)
c) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej z rur z kamionki o średnicy równej lub wyższej niż DN200. Łączna długość 
wybudowanej lub przebudowanej sieci winna wynosić co najmniej 350 m, przy czym zamawiający 
dopuszcza, w celu wykazania wymaganej długości sieci, sumowanie długości sieci wykonanych w 
ramach jednego lub większej liczby zamówień. (…)”

W związku z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz określonymi w SWZ 
warunkami udziału w postępowaniu zwracamy się o modyfikację zapisów w zakresie rozszerzenia okresu 
dla wykazania się wymaganymi referencjami do 6 ostatnich lat. 
Zmiana warunku dotyczącego średnicy sieci kanalizacji sanitarnej z kamionki (z DN350 na DN200) nie jest 
zmianą technologii wykonania sieci, tylko zmianą wielkości wykopu, a to oznacza, że wystarczającym 
warunkiem zapewniającym efektywną realizację zamówienia byłby wymóg wykazania się przez 
wykonawców doświadczeniem w realizacji sieci sanitarnej z rur z kamionki DN200.
Odnośnie modyfikacji zapisów SWZ w zakresie rozszerzenia okresu dla wykazania się wymaganymi 
referencjami do 6 ostatnich lat (dotyczy SWZ XVIII ust. 1 pkt. a,b,c,d)   odwołujemy się do zapisu  § 2 ust. 
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5 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) 
zgodnie z którym, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego Zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 
Rozporządzenia dotyczył robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Analiza przepisu zawartego w § 2 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia wskazuje, że przepis ten ma charakter 
fakultatywny dla Zamawiającego. 
Mając na uwadze sytuację naszej firmy stwierdzamy, iż ustalone przez Zamawiającego na podstawie § 4 
ust. 1 warunki mogą uniemożliwić nam udział w postępowaniu, a tym samym doprowadzić do zaburzenia 
odpowiedniego poziomu konkurencji. 
Od zmiany ww. warunków uzależniony jest udział naszej firmy w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o zmianę treści wymagań dotyczących 
doświadczenia zawodowego zgodnie z treścią niniejszego pisma. 

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że dokonana zmiany treści SWZ w zakresie, warunku udziału w postępowaniu, 
którego dotyczy pytanie.

2. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do treści SWZ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-
Kanalizacyjnej Sp. z o.o., na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Pzp, dokonuje niniejszym poniższej 
zmiany treści SWZ.

1) Ust. XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„ 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich                        
6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie: 

a) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę lub 
remont drogi* wraz z infrastrukturą podziemną i oświetleniem ulicznym, na obszarze objętym jedną 
z form ochrony zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o wartości zamówienia 
równej lub wyższej niż 5 000 000 zł brutto. * droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21.03.1985r. o 
drogach publicznych 

b) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej o powierzchni równej lub wyższej niż 2 000 m2 . 

c) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej z rur z kamionki o średnicy równej lub wyższej niż DN200. Łączna długość 
wybudowanej lub przebudowanej sieci winna wynosić co najmniej 350 m, przy czym zamawiający 
dopuszcza, w celu wykazania wymaganej długości sieci, sumowanie długości sieci wykonanych w 
ramach jednego lub większej liczby zamówień. 

d) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę sieci 
wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy równej lub większej niż DN100. Łączna długość 
wybudowanej lub przebudowanej sieci winna wynosić co najmniej 450 m, przy czym zamawiający 
dopuszcza, w celu wykazania wymaganej długości sieci, sumowanie długości sieci wykonanych w 
ramach jednego lub większej liczby zamówień. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia warunków wskazanych pod literami a), b), c) 
i d) w ramach jednego wykonanego zamówienia.”.
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2) Ust. XIX pkt 4 ppkt 1) lit. a) SWZ otrzymuje brzmienie:

„ a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;”

3) Zmianie ulega wzór wykazu robót budowlanych stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, który otrzymuje 
brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma. 

3. W związku ze zmianą treści SWZ oraz koniecznością udzielenia kolejnych wyjaśnień treści SWZ  
Zamawiający na podstawie  art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, informuje niniejszym o zmianie terminu 
składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ust. XIII pkt. 4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie :
„Oferty należy składać w terminie do dnia 17. 02.2022r. do godziny 11:00.”

Ust. XIV pkt. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  17.02.2022r. o godzinie 11:10.”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.
Ust. XV SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia                                       

18.03.2022r.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie 08-02-2022

Załączniki:
1. Załącznik nr 6 po SWZ - wzór wykazu robót budowlanych - zamienny
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