
 
 

Dziwnów, dnia 12 maja 2022 r. 

Nr postępowania: ZPM.271.1.2022 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 6 

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 

Biorąc po uwagę wyjaśnienie treści SWZ nr 5 z dnia 9 maja 2022 r. pytanie nr 1 oraz wyjaśnienie do tego 

pytania, Wykonawca wskazuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) w § 9 ust. 1 

pkt. 1 wskazano środek dowodowy potwierdzający spełnienie przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej tj. „1) wykaz 

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie […]”. 

Jednocześnie ustawodawca nie ograniczył możliwości swobodnej zmiany (wydłużenia) parametru 

jakim jest wymiar okresu doświadczenia wykonawcy dot. wykonania robót budowlanych, celem 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomy konkurencji, 

mianowicie mówi o tym §9 ust 4. rozporządzenia: 

„4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może 

dopuścić, aby wykaz: 1) o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczył robót budowlanych wykonanych 

w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat;” 

Mając na uwadze powyższą argumentację oraz zapewnienie odpowiedniego poziomy konkurencji 

w postępowaniu Wykonawca zwraca się ponownie z prośbą o dokonanie zmiany treści SWZ, rozdziału 

VI pkt 1 ppkt. 4 w ten sposób, że: 

(1) wydłużony zostanie okres z 5 na 7 lat w jakim Wykonawca zrealizował inwestycje 

warunkujące dopuszczenie go do postępowania. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wydłużenia 

okresu w jakim Wykonawca wykonał prace warunkujące go dopuszczeniem do postępowania, zgodnie 

z wnioskiem z 5 lat na okres do 7 lat, uznając argumentację, zwiększenia poziomu konkurencyjności. 



 
 

 

 

Jednocześnie Zamawiający przekazuje wyniki z przeprowadzonego badania gruntu na 

odcinku objętym pracami podczyszczeniowymi. 

 

 

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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