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WYJAŚNIENIA i ZMIANATREŚCI SWZ I 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, ul. Toruńska (działka  
nr 905)”. Numer postępowania: IŚZ.271.4.2021 

 
 
 

 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść 
Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  
na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach,  
ul. Toruńska (działka nr 905), w związku z zapytaniami Wykonawcy: 
 
 
PYTANIE 1: 

 
W związku z postępowaniem przetargowym IŚZ.271.4.2021 prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ: 
1. W rozdziale VII ust. 2 pkt. 4 a) SIWZ Zamawiający określił: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,  
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa świadczenia polegające na opracowaniu 
dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody o wydajności min. Qhmax – 100m3/h. 
 
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał należycie co najmniej dwa świadczenia polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na 
budowę Stacji Uzdatniania Wody o wydajności min. Qhmax – 100m3/h. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 
4a), jeżeli Wykonawca wskaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 
należycie co najmniej dwa świadczenia polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę 
Stacji Uzdatniania Wody o wydajności min. Qhmax – 100m3/h. 
 
 
PYTANIE 2: 
 
2. W rozdziale XIX SIWZ Zamawiający określił jako jedno z kryterium oceny ofert doświadczenie głównego 
projektanta, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit b) niniejszej SIWZ wskazując jednocześnie 
punktację za „wykonanie dokumentacji projektowej”. W Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit b) określa się 
doświadczenie głównego projektanta jako: osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe oraz doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednego zrealizowanego projektu na budowę lub 
rozbudowę lub przebudowę stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej Qh=120 m3/h, 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach oceny doświadczenia głównego projektanta Zamawiający oczekuje, 
aby każda punktowana wykonana dokumentacja projektowa dotyczyła opracowania zrealizowanego projektu 
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na budowę lub rozbudowę lub przebudowę stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej Qh=120 m3/h 
czy też Zamawiający będzie punktować każdą opracowaną (w tym niezrealizowaną) dokumentację 
projektową dotyczącą budowy, rozbudowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody o dowolnej wydajności, 
przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadanego przez głównego projektanta doświadczenia 
określonego w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit b). 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit b), główny 
projektant branży sanitarnej tj. osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń, musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe oraz doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednego zrealizowanego projektu na 
budowę lub rozbudowę lub przebudowę stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej Qh=120 
m3/h.  
Stosownie do powyższego, zgodnie z Rozdziałem XIX ust. 3 pkt 2 SWZ, punktowane będzie 
„doświadczenie głównego projektanta, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit b) niniejszej 
SWZ”, a więc opracowanie co najmniej jednego projektu, który został zrealizowany na budowę lub 
rozbudowę lub przebudowę stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej Qh=120 m3/h. 

 
 
Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe 

wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający  
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.  
 
 

 
Z poważaniem 
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