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Jastrzębie-Zdrój, dn.22.10.2020 r.  

BZP.271.71.2020 

Wg rozdzielnika 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby 
utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych 
terenów – plac reprezentacyjny” 

 

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawców 
(treść zapytań poniżej – „zestaw nr 20 i 21”). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 oraz 
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
z późn. zm.), informuję: 
 
Część I odpowiedzi na pytania: 

ZESTAW PYTAŃ NR 20 
 
Pytanie nr 1:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie do siedmiu lat okresu, za jaki Wykonawca wykaże spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz rozszerzenie katalogu  zabytków 
o obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe tzn. na poniższy 
zapis: 
1. wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 

        1). minimum 2 zadania związane z wykonywaniem robót budowlanych przy zabytku będących parkiem 
albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią, albo obiektem techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, 
elektrownie i inne zakłady przemysłowe wpisane  do rejestru zabytków, których wartość wynosiła 
łącznie min. 2 500 000,00 brutto oraz   (…)” 

Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że tego typu roboty, gdzie przedmiotem zamówienia są prace związane z 
wykonywaniem robót budowlanych przy zabytku będącym parkiem albo innego rodzaju zorganizowaną 
zielenią wpisaną do rejestru zabytków nie są powszechnie wykonywane, stąd propozycja rozszerzenia 
warunku umożliwiająca dostęp do zamówienia szerszej grupie wykonawców, co gwarantuje Zamawiającemu 
konkurencyjność postępowania i wybrania oferty zgodnie z art.. 7 Pzp 
Zamawiający przyjmując pięcioletni okres, w którym ww. zamówienie miało być wykonane, istotnie 

ogranicza konkurencję poprzez ograniczenie dostępu do zamówienia – Zamawiający zawęził, w sposób 

nieuzasadniony potrzebami postępowania, krąg podmiotów mogących wziąć udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, co bezpośrednio narusza zasady   z art.7 Pzp. 

Doświadczenia wykonawcy nabyte przez niego w ostatnich siedmiu latach nie wywołuje dla Zamawiającego 

żadnych negatywnych skutków. Okresy - pięciu czy siedmiu lat - pozwalają zabezpieczyć interesy 

Zamawiającego na takim samym poziomie, a więc dokonać wyboru wykonawcy dającego rękojmię 

należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający dokonuje modyfikacji warunków udziału w postępowaniu w części II niniejszego pisma, które 

częściowo uwzględniają modyfikację w zakresie, o którym mowa w powyższym pytaniu. 
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ZESTAW PYTAŃ NR 21 

 
Pytanie nr 1: 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy zostaną uzupełnione wcześniej zadane pytania oraz czy 

zostanie wydłużony czas na przygotowanie przetargu w związku z odpowiedziami na pytania. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający informuje, iż z uwagi na dużą liczbę pytań, odpowiedzi są sukcesywnie publikowane,  
a termin składania ofert będzie dostosowany do tempa udzielanych odpowiedzi, na które Zamawiający 
czeka  od projektanta. 
 
Część II modyfikacja zapisów siwz: 
 

Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji warunków udziału  
w postępowaniu określonych w pkt. 8.1 ppkt 2) lit. c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które 
otrzymują brzmienie: 

„(…) 
1. Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 

1) 2 zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu 
wpisanego do rejestru zabytków lub w parku wpisanym do rejestru zabytków albo innego rodzaju 
zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków, których wartość wynosiła łącznie  
min. 2 500 000,00 zł brutto oraz  

2) 2 zadania polegające na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości  
min. 1 000 000,00 zł brutto. 

 
 

UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym 
Wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez 
Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu. 

 
2. Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych 

pracach: 
1) osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
 

2) osobami przyjmującymi obowiązki kierowników robót, posiadającymi uprawnienia niezbędne do 
wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, wymagane przepisami Prawo budowlane, 
tj.: 
a. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji: 

wodociągowych i kanalizacyjnych  
oraz, 

b. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych  
i teletechnicznych  
 

3) osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót, która zobowiązana będzie kierować robotami 
budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru i będzie spełniała  wymagania, o których mowa  
w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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4) osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót którą, zobowiązana będzie kierować pracami przy 
zieleni zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków i będzie spełniała wymagania, o których mowa  
w art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.   

 
5) osobą, która będzie wykonywała prace o charakterze technicznym przy zabytku będącym parkiem 

wpisanym do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków  
i będzie spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.   
(…) 
 
W przypadku, gdyby osoba wykazana przez Wykonawcę jako kierownik budowy posiadała 
udokumentowane doświadczenie, o którym mowa w pkt. c.2. ppkt 3) i/lub ppkt 4), Zamawiający 
uzna za spełniony powyższy warunek bez konieczności wykazania dodatkowej osoby na stanowisku 
kierownika robót budowlanych i/lub osoby kierującej pracami przy zieleni parkowej. 
(…)” 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy: 

 

• pkt. 11 ppkt 2 SIWZ na następujące:  
 

„(…) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie spełnianie warunków dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej oceniane będzie przez Zamawiającego sumarycznie, z zastrzeżeniem, iż: 

a) jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie   
wykonania dwóch zadań polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych  
z zagospodarowaniem terenu wpisanego do rejestru zabytków lub w parku wpisanym do rejestru 
zabytków albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków, których 
wartość wynosiła łącznie min. 2 500 000,00 zł brutto  

b) jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie   
wykonania dwóch zadań polegających na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej 
wartości min. 1 000 000,00 zł. 
 (…)”. 
 

• pkt. 23 ppkt 1 lit. f), g), i), j) oraz k) SIWZ na następujące:  

„(…) 

f) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót budowlanych przy zabytku nieruchomym  
   osoby spełniającej warunek określony w pkt. 8.1 ppkt 2) c2.3) SIWZ;  

g) uprawnienia w specjalności wskazanej w pkt. 8.1 ppkt 2) c2.3) SIWZ  osoby przyjmującej 
obowiązki kierownika robót budowlanych przy zabytku nieruchomym (w przypadku wykazania 
kierownika robót) wraz z aktualnym zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego 
lub dowodem wpłaty potwierdzającym członkostwo (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /tj. Dz. U. nr 5  
poz. 42 z 2001 r. ze zmianami), jeżeli przynależność do izby wynika z odrębnych przepisów,  

     (…) 

 i) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót przy zieleni zabytkowej osoby  
      spełniającej  warunek określony w pkt.8.1 ppkt. 2 c.2.4) SIWZ; 

j) dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby przyjmującej obowiązki kierownika robót przy 
zieleni zabytkowej (w przypadku wskazania kierownika robót) przez okres minimum 9 miesięcy 
zgodnie z art. 37b ust.1 oraz art. 37f i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 
dnia 23 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami. 
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k) dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby, która będzie wykonywała prace o charakterze 
technicznym przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru albo innego rodzaju 
zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków i będzie spełniała wymagania, o których 
mowa w art. 37 b ust.3 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.  
z późniejszymi zmianami, zgodnie z treścią art. 37b ust.3 oraz art. 37f i g tejże ustawy. 

     (…)”  

 

• Załącznika nr 8 do SIWZ  tj. „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia” – nowy wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

Wobec powyższego działając w myśl art. 12a ust. 1 w związku z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmianie ulega 

termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, na dzień: 

- termin składania ofert:          06.11.2020 r. do godz. 13:20, 
- termin wniesienia wadium:   06.11.2020 r. do godz. 13:20, 
- termin otwarcia ofert:            06.11.2020 r. godz. 13:30. 

 
Ponadto korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż; 
 
1. zmianie ulegają zapisy pkt. 19 ppkt 1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
nie później niż do dnia 06.11.2020 r., do godz. 13:20”. 
 

2. zmianie ulegają zapisy pkt. 20 ppkt 1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.11.2020 r. o godz. 13:30 w pokoju nr 304 A Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 

 
   Barbara Chodakowska 

 
 
 
Załącznik: 
Nowy załącznik nr 8 do SIWZ 
 

Rozdzielnik:                       
Strona postępowania na Platformie zakupowej  
 

Kopia: 
BZP a/a 
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