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Łomianki, 29 lipca 2022 r.  
 
RZP.271.34.2022        

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji RZP.271.34.2022 „Odwodnienie ulic – modernizacja, 

remonty, konserwacja i czyszczenie”. 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 6, 7 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania  

oraz wprowadza zmiany do SWZ. 

 

Pytanie 1 

WNIOSEK O ZMIANĘ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) W POSTĘPOWANIU 

„Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie” RZP.271.34.2022 

Analizując opis przedmiotu zamówienia, zakres przewidywanych prac jest analogiczny jak  

w roku ubiegłym w postępowaniu nr RZP.271.35.2021 „Odwodnienie ulic – modernizacja, 

remonty, konserwacja i czyszczenie”, natomiast kwota wadium wymaganego  

do zabezpieczenia oferty uległa zmniejszeniu z 9700,00 zł na 8000,00 zł. Jako, że wadium jest 

adekwatne do wartości szacunkowej zamówienia można domniemywać, że wartość 

szacunkowa prac w aktualnym postępowaniu również może być zmniejszona.  

Przy zmniejszonym wadium został nieadekwatne zwiększony wymóg wykazania należytego 

wykonania robót budowlanych o wartości z 50 000,00 zł na 200 000,00 zł każda z robót.  

Z czego wynika taka zmiana w wysokości wymaganych referencji? 

Jako oferent oraz wykonawca, który wykonuje zadania powtarzające się i stałe-tożsame  

dla Gminy przez okres ostatnich 3 lat, nie widzę uzasadnienia dla zwiększania wymogu 

wykazania się robotami budowlanymi o wartości 200 000 zł dla każdej z robót budowlanych. 

Wnoszę o zmianę SWZ w rozdział X ust. 3 pkt. 3 i 4.: “3) Wykazu robót budowlanych  

w których Wykonawca wykaże, że wykonał należycie ci co najmniej 200 000,00 zł brutto 

(dwieście tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót,” zmiana na 70 000,00 zł 

brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych). “4) Wykazu robót budowlanych w których 

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu 

modernizacji lub remontu odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł 

brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót,” zmiana na 70 

000,00 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych). 

Zamawiający w pierwszym ogłoszonym postępowaniu na „Odwodnienie ulic – modernizacja, 
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remonty, konserwacja i czyszczenie”, nr RZP.271.17.2021 konstruując wymóg posiadania  

2 referencji na poziomie 200 000,00 zł za każdą robotę budowlanę musiał unieważnić 

postępowanie w wyniku braku otrzymanych ofert. W kolejnym postępowaniu  

po zmniejszeniu wymaganych referencji wpłynęły tylko 2 oferty, przy czym Wykonawca, 

który wygrał przetarg wykonał prace w ramach zawartej umowy w sposób rzetelny  

i bez zastrzeżeń.W przypadku braku zgody na wnioskowaną zmianę SWZ proszę  

o uzasadnienie merytoryczne oraz faktyczne decyzji. 

 

Odp. 1  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu i dokonuje 

zmiany SWZ w poniższym zakresie: 

 

W Rozdziale VIII SWZ było:  
 
Pkt 1 ppkt 4) 
 
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty 

budowlane polegające na wykonaniu konserwacji lub czyszczeniu odwodnienia 

ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100) 

w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

w tym okresie. 

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty 

budowlane polegające na wykonaniu modernizacji lub remontu urządzeń 

odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy 

złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie. 

 

W Rozdziale VIII SWZ jest:  
Pkt 1 ppkt 4) 
 
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty 

budowlane polegające na wykonaniu konserwacji lub czyszczeniu odwodnienia 

ulicznego o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych 

00/100) w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

w tym okresie. 

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty 

budowlane polegające na wykonaniu modernizacji lub remontu urządzeń 
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odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. 

 
W Rozdziale X SWZ było: 
 
Pkt 3 ppkt 3) 
 
Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dwie 

roboty budowlane polegające na wykonaniu konserwacji lub czyszczeniu odwodnienia 

ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100) w 

przypadku każdej z tych robót, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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. 

 

Pkt 3 ppkt 4) 
 

Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dwie 

roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji lub remontu odwodnienia 

ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100) w 

przypadku każdej z tych robót, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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. 

 
W Rozdziale X SWZ jest: 
 
Pkt 3 ppkt 3) 
 
Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dwie 

roboty budowlane polegające na wykonaniu konserwacji lub czyszczeniu odwodnienia 
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ulicznego o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych 

00/100) w przypadku każdej z tych robót, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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. 

 

Pkt 3 ppkt 4) 
 

Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dwie 

roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji lub remontu odwodnienia 

ulicznego o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych 

00/100) w przypadku każdej z tych robót, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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. 

 
W Rozdziale XVII SWZ było: 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.09.2022 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
W Rozdziale XVII SWZ jest: 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.09.2022 r.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
W Rozdziale XVIII SWZ było: 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt 4 do dnia 

04.08.2022 r. do godziny 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji  

na Platformie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2022 r. o godzinie 10:05.  
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W Rozdziale XVIII SWZ jest: 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt 4 do dnia 

11.08.2022 r. do godziny 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2022 r. o godzinie 10:05. 

 

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:  

Katarzyna Rojecka 

Referat Zamówień Publicznych  

Tel.: 22 768 62 09 
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