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ZP.272.3.4.2021       Leżajsk, dnia 28.04.2021r. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY  

i ZMIANA TREŚCI SWZ - nr 2 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: „Założenie i modernizacja osnowy 

wysokościowej 3 klasy w Powiecie Leżajskim” 

 

 Powiat Leżajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego w odpowiedzi na 

pytanie Wykonawcy, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytania, które 

wpłynęło do Zamawiającego, wraz z odpowiedzią: 

 

pytanie: 

Na podstawie Art. 135 punkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracam się z pytaniem 

czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu ważności doświadczenia do 6 lat i 

zmiany warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 6.1.4 Specyfikacji 

Warunków Zamówienia: 
 

6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej; 

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 

100 000,00 zł brutto, polegającej na realizacji modernizacji lub założeniu szczegółowej osnowy 

wysokościowej, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert … 
 

Wnioskowane wydłużenie okresu doświadczenia pozwoli na znaczne zwiększenie poziomu 

konkurencji i dopuszczenie do udziału w zamówieniu większej liczby wykonawców. 
 

Należy podkreślić iż na podstawie paragrafu 9.1 Punkt 4 podpunkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, Ustawodawca dopuszcza taka możliwość. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu ważności doświadczenia do 6 lat  

i zmianę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.1.4 lit. a) SWZ oraz zmianę 

wymaganych od wykonawcy podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.6 

ppkt 2) SWZ. 
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W związku z powyższym punkty: 6.1.4 lit a) i 8.6 ppkt 2) SWZ otrzymują brzmienie: 
 

 „6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej; 

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej 

niż 100 000,00 zł brutto, polegającej na realizacji modernizacji lub założeniu szczegółowej 

osnowy wysokościowej, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich sześciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (wg 

proponowanego załącznika nr 4 do SWZ),”… 

 

 „8.6 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, o których mowa 

powyżej obejmują: 

…. 

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których 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; (zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. a) SWZ (wg proponowanego 

załącznika nr 4 do SWZ);” … 
 

 

Ponadto działając na podstawie art. 286 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ 

w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz odpowiednio terminu związania ofertą,  

w sposób następujący: 

 W pkt 15.1 SWZ – dot. terminu związania ofertą, gdzie 

Dotychczasowy zapis:   15.1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany 

ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29 maja 2021 roku. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



3 
 

Zmienia się na następujący:     15.1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie 

związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 3 czerwca 2021 roku. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 W pkt 16.1 i 16.2 SWZ – dot. terminu składania i otwarcia ofert, gdzie 

Dotychczasowy zapis:    

16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt.11 SWZ, do 

dnia 30.04.2021 roku, do godziny 09:00. 

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.04.2021 roku, o godzinie 

10:00. 

Zmienia się na następujący:      

16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt.11 SWZ, do 

dnia 05.05.2021 roku, do godziny 09:00. 

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.05.2021 roku, o godzinie 

10:00. 

 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SWZ stają się integralną częścią SWZ  

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 


