Do Zainteresowanych
Wrocław, dn. 17.01.2020 r.
WZP.271.1.1.2020
ZP/PN/1/2020/WOU/10/210
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie
prac projektowych i robót budowlanych wielofunkcyjnej hali sportowej wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu w formule
„zaprojektuj i wybuduj”, znak postępowania: ZP/PN/1/2020/WOU

W związku z otrzymaniem pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co następuje:
Pytanie nr 1
Wnioskujemy o zmianę w SIWZ w/w przetargu zapisów dot. warunków udziału w
postępowaniu i podstaw wykluczenia (ust. VII, pkt 1, ppkt 2 lit. a, a1, a2) w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej tj.:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w
szczególności wykonał zgodnie z przepisami prawo budowlanego oraz prawidłowo
ukończył, co najmniej:
a1) jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności
publicznej o wielkości nie mniejszej niż 3.500 m2 i wartości nie mniejszej niż
12.000.000 zł netto (słownie: dwanaście milionów złotych netto), wykonanej w
formule „zaprojektuj i wybuduj”,
a2) jedno zamówienie polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym
drogi dojazdowej z chodnikami i parkingu o wartości nie mniejszej niż 1.900.000 zł
netto (słownie: milion dziewięćset tysięcy złotych netto),
Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu,
wykazać wykonanie zamówień, o których mowa w lit. a1) i a2) w ramach jednego
kontraktu;
na warunki zawarte w SIWZ z pierwszego postępowania przetargowego nr
ZP/PN/73/2019/WOU, który został ogłoszony 08.10.2019 w brzmieniu (ust. VII pkt 1,
ppkt 1 i 2, lit a):
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania
Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez
Wykonawców spełnienia przesłanek braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
i zawodowej, tj.: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału
w postępowaniu, jeśli wykaże on, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

należycie, w szczególności wykonał zgodnie z przepisami prawo budowlanego
oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedno zamówienie dotyczące budowy
obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.000 m2 o
wartości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów
złotych) brutto. Ww. obiekt kubaturowy musi należeć do jednej z kategorii
obiektów budowlanych, tj. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, o których
mowa w załączniku do ustawy Prawo Budowlane;
Uzasadnienie:
Wykonawca jest zdolny do realizacji tego zamówienia i powołuje się na podstawowe
zasady ustawy uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych), w związku z powyższym chciałby wziąć udział w
postępowaniu i wnioskuje jak wyżej.
Chcielibyśmy także, zauważyć, że zakres przedmiotu zamówienia nie uległ zmianie, która
spowodowałabym podniesienie warunków udziału w postępowaniu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez
Wykonawcę.
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