Dziwnów, dnia 9 maja 2022 r.
Nr postępowania: ZPM.271.1.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 5
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych
(t.j. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań
wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1
W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień z dnia 27.04.2022, niezrozumiała dla wykonawcy jest
odpowiedź na pytanie nr 1, w której Zamawiający stwierdził iż „nie może wydłużyć okresu w jakim
Wykonawca wykonał prace warunkujące go dopuszczeniem do postępowania.” To przecież
Zamawiający jest gospodarzem postępowania i to on ustala wg własnej woli (z uwzględnieniem
charakteru zamówienia) warunki udziału. Skoro kilku wykonawców zwraca się do Zamawiającego
o zmianę któregoś z warunków, to jest to obiektywny sygnał że prawdopodobnie warunek ten jest
wygórowany. Zamawiający powinien w takim wypadku przeanalizować wnioski wykonawców
i w miarę możliwości zmienić warunki udziału w taki sposób, aby zapewnić konkurencyjność
postępowania i dostęp do uzyskania zamówienia większej ilości wykonawców posiadających
wystarczającą zdolność techniczną i zawodową. Należy w tym miejscu zauważyć, że w Polsce
w ostatnich 5 latach wykonano stosunkowo niewiele inwestycji obejmujących przebudowę nabrzeży,
umocnień brzegowych (lub falochronów) w technologii zabijania ścianki szczelnej o długości min
200 mb. Słusznym i uzasadnionym będzie więc wydłużenie okresu, z którego wykonawcy mogą
wykazać się wiedzą i doświadczeniem i / lub skrócenie wymaganego odcinka ścianki szczelnej.
Wyjaśnienie
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wydłużenia
okresu w jakim Wykonawca wykonał prace warunkujące go dopuszczeniem do postępowania, gdyż jest
to niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Warunki udziału w postępowaniu w
zakresie wymiaru okresu w jakim Wykonawca może wykazać się doświadczaniem reguluje w/w
rozporządzenie, a co za tym idzie Zamawiający nie może swobodnie zmieniać tego parametru.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający uzna za spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w SWZ Rozdz. VI
pkt 1. 4) a) jeśli wykonawca wykonał kilka zadań obejmujących przebudowę nabrzeży, umocnień
brzegowych w technologii zabijania ścianki szczelnej o łącznej długości min 200 mb ?
Wyjaśnienie
Warunek udziału w postępowania jest jasno sprecyzowany i nie będzie dodatkowo dzielony. Określanie
zakresu prac jakim Wykonawca ma się wykazać w formie doświadczenia odnosi się do sprawnej

realizacji zadania. Wykonawcy nie mający doświadczenia lub doświadczenie w mniejszym zakresie nie
są w stanie ocenić ryzyk i przewidzieć odpowiedniego wynagrodzenia związanego zakresem prac, bo
nie mają doświadczenia w prowadzeniu prac na taką skalę. Zamawiający ma do wykonania ponad 400
mb umocnień brzegowych, a więc dwukrotnie większą wartość od stawianego warunku udziału w
postępowaniu.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający uzna za spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w SWZ Rozdz. VI
pkt 1. 4) a) jeśli wykonawca wykonał roboty obejmujące przebudowę nabrzeży, umocnień brzegowych
w technologii zabijania ścianki szczelnej o długości min 200 mb jako podwykonawca?
Wyjaśnienie
Zamawiający wymaga doświadczenia o powyższych parametrach, ale nie wskazuje w jaki sposób
Wykonawca zdobył to doświadczenie. Ustawa dopuszcza podwykonawstwo czy udział w konsorcjach
przy realizacji zamówienia, przez co Wykonawcy nabywają odpowiedniego doświadczenia.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert
w przedmiotowym postępowaniu.
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