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Świebodzin, 2023-01-23 
ZP.271.1.3.2023.AG          
 
 

Wykonawcy 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.   

Nadzór Inwestorski – budowa południowo – zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – 
ODCINEK I, w ramach zadania pn. Budowa południowo – zachodniej obwodnicy miasta 
Świebodzin. 

  
 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie nr 1: 

Rozdział VI pkt. 1 ppkt 1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać się posiadaniem 
środków finansowych w wysokości min. 10 000,00 zł lub zdolności kredytowej w wysokości min. 10 000,00 zł. 
W jakim celu Wykonawca musi dysponować takimi środkami na koncie? Jest to usługa, która nie wymaga 
dysponowania środkami finansowymi przez Wykonawcę, ponieważ zgodnie z zapisami projektu umowy paragraf 
7 ust. 3 wynagrodzenie wypłacone będzie w podziale na miesięczne raty przez cały okres realizacji zadania. 
Wnoszę o wykreślenie powyższego zapisu z SWZ.  
 

Odpowiedź na Pytanie nr 1:   
Zamawiający nie wykreśla powyższego warunku udziału w postępowaniu. 
 
Pytanie nr 2: 

Rozdział VI pkt. 1 ppkt 1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej: a) zdolności technicznej (w zakresie 
doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w okresie ostatnich 
trzech lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonali, co najmniej dwie usługi (zakończone) polegające na pełnieniu funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad: - budową lub - rozbudową lub - przebudową drogi (ulicy) o nawierzchni bitumicznej  
z odwodnieniem i oświetleniem, a wartość nadzorowanych robót budowlanych wynosiła min. 3 000 000,00 zł 
brutto (w każdej usłudze) b) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w okresie ostatnich trzech lat (liczonych wstecz od dnia upływu 
terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, jedną 
usługę (zakończoną) polegającą na zarządzaniu inwestycją zrealizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”,  
w ramach której to usługi dokonano rozliczenia finansowego zadania o wartości robót budowlanych min. 5 000 
000,00 zł." Zamawiający wymaga zdolności technicznej w zakresie doświadczenia pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad minimum dwoma zadaniami nad realizacją inwestycji związanej z budową, rozbudową lub 
przebudową drogi oraz doświadczenia w zarządzaniu inwestycją w formule "zaprojektuj i wybuduj". Z uwagi,  
że Wykonawca nie widzi różnic w zarządzaniu inwestycjami nad realizacją zadania oraz formułą "zaprojektuj  
i wybuduj" wnoszę o wykreślenie zapisu dotyczącego doświadczenia w zarządzaniu inwestycją zrealizowaną  
w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Rozdział VI pkt. 1 ppkt 1.4 lit. b). Zapis ten powoduje dyskryminowanie 
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podmiotów z postępowania w pełnieniu nadzoru inwestorskiego, ponieważ osoba odpowiedzialna za nadzór nad 
realizacją zadania spełni swoją funkcję równie dobrze jak osoba sprawująca nadzór nad realizacją projektów  
na bazie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 2:   
Zamawiający nie zmienia powyższego warunku udziału w postępowaniu. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty. 
 
 

 
 

 
  Burmistrz Świebodzina 
 
        Tomasz Sielicki 


