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NZ.261.192.2021                                                                                                      Kraków, 29.11.2021 r. 

 
 
 Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Rozbudowa ul. Wrobela – etap IV. Sprawa znak: 4/XI/2021.  

Identyfikator postępowania: a45bf1b7-3c7a-42da-a23a-fd3c1017ab09 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129),  przekazuje treść pytania oraz udzieloną 

odpowiedź: 

 

Pytanie 1: 

 Dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zgodnie z zapisami SWZ wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu zadania 

obejmującego budowę sieci wodociągowej z rur PE TS śr. min. dn 110 mm i dł. min. 700 m. 

Wymagane przez Zamawiającego rury PE TS , dotyczą konkretnego jednego producenta. Typ 

tych rur nie jest często wykorzystywany przy budowie sieci wodociągowej, przez co w dużym 

stopniu zawęża grono firm, które mogłyby móc wykazać się takimi doświadczeniem a przez to 

wziąć udział w postępowaniu. Zgodnie z ustawą Pzp , Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 

postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równe traktowanie wykonawców(art. 16 ustawy Pzp). Prosimy zatem o dopuszczenie 

wykazania się zadaniem, które obejmowało budowę sieci wodociągowej z rur PE (..). 

 

Odpowiedź 1: 

W odpowiedzi zamawiający informuje, iż zmienia warunek udziału w postępowaniu określony 

w części III SWZ punkt 3 d) zdolności technicznej lub zawodowej podpunkt i) z:   budowie sieci 

wodociągowej z rur PE TS śr. min. dn 110 mm i dł. min. 700 m na: budowie sieci wodociągowej 

z rur PE wielowarstwowych śr. min. dn 110 mm i dł. min. 700 m 

 

            Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w następującym zakresie: 

 

W części III SWZ pkt 3 d) zdolności technicznej lub zawodowej, podpunkt i) jest: 

i) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonali roboty budowlane polegające na:  

- wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej w ilości min. 5000 m2 

- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej w ilości min. 3000 m2 
- budowie sieci wodociągowej z rur PE TS śr. min. dn 110 mm i dł. min. 700 m 
- budowie sieci kanalizacji z rur z tworzyw średnicy min. dn 800 mm i dł.min.400 m oraz 
średnicy min. 500 mm i dł.min.200 m 
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- budowie sieci oświetlenia ulicznego o długości min. 400 m z montażem słupów i opraw 
oświetleniowych w ilości co najmniej 15 szt. 

- przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN o długości min. 300 m  z 
montażem słupów w ilości min. 6 szt. 
- przebudowie sieci teletechnicznej naziemnej o długości min. 200 m wraz z montażem 
słupów TT w ilości min. 5 szt. 
- budowie lub przebudowie sieci gazowej z PE min. średnica 90 mm, długości min. 100 m 

 
Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w zakresu robót budowlanych w ramach różnych 
zadań (umów). 

 

W części III SWZ pkt 3 d) zdolności technicznej lub zawodowej, podpunkt i) powinno być: 

i)    posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonali roboty budowlane polegające na:  
- wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej w ilości min. 5000 m2 
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej w ilości min. 3000 m2 
- budowie sieci wodociągowej z rur PE wielowarstwowych śr. min. dn 110 mm i dł. min. 
700 m 
- budowie sieci kanalizacji z rur z tworzyw średnicy min. dn 800 mm i dł.min.400 m oraz 
średnicy min. 500 mm i dł.min.200 m 
- budowie sieci oświetlenia ulicznego o długości min. 400 m z montażem słupów i opraw 
oświetleniowych w ilości co najmniej 15 szt. 
- przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN o długości min. 300 m  z 
montażem słupów w ilości min. 6 szt. 
- przebudowie sieci teletechnicznej naziemnej o długości min. 200 m wraz z montażem 
słupów TT w ilości min. 5 szt. 
- budowie lub przebudowie sieci gazowej z PE min. średnica 90 mm, długości min. 100 m 

 
Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w zakresu robót budowlanych w ramach różnych 
zadań (umów). 

 

 

          Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia 

 na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Ponadto, w związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w następującym zakresie: 

 

W części I SWZ pkt 9 Termin związania ofertą: 

jest: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 07.01.2022r. 

powinno być: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 11.01.2022r. 
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W części IX SWZ Termin składania i otwarcia ofert: 

 

- w pkt. 1 jest: 

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 10.12.2021 r. do godz. 10:00 

- w pkt. 1 powinno być: 

Oferty należy składać, nie później niż do dnia 13.12.2021 r. do godz. 10:00 

 

- w pkt. 2 jest: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.12.2021 r. o godz. 12:00  

- w pkt. 2 powinno być: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.12.2021 r. o godz. 12:00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania  

1 x aa NZ 

 


