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Wągrowiec, 14.12.2020 r. 
 
OR.272.8.2020 

Wykonawcy 
wszyscy 

 
TREŚĆ PYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA NR 3 DO ZAPISÓW SIWZ 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1  
w Wągrowcu”. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

Pytanie 1 
 
Działając w imieniu spółki pod firmą (…), która zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 
1 w Wągrowcu” pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że postanowienie SIWZ w Rozdziale V 
„Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia” w punkcie 1 ppkt 3) dotyczącym 
zdolności technicznej lub zawodowej opisuje warunki udziału w postępowaniu w sposób 
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 
 
Wskazane postanowienie SIWZ wymaga, aby wykonawca wykonał przynajmniej jedną podłogę 
sportową na konstrukcji legarowanej o powierzchni minimum 800 m2. (…), wykonując hale sportową 
w (…) wykonała podłogę sportową na konstrukcji legarowanej o powierzchni 540 m2. Jednak wymaga 
podkreślenia fakt, że wybudowanie podłogi sportowej na konstrukcji legarowanej o powierzchni 800 
m2 niczym nie różni się od wykonania takiej samej podłogi o powierzchni 540 m2. Doświadczenie 
zdobyte przez wykonawcę podczas budowy obu podłóg jest identyczne. Innymi słowy, wykonawca, 
który wykonał podłogę sportową na konstrukcji legarowanej o powierzchni 540 m2 potrafi wykonać 
podłogę objętą przedmiotowym zamówieniem tak samo jak wykonawca, który wykonał podłogę o 
powierzchni 800 m2. 
 
Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa 
warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 
Jak wskazał Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 września 20202 roku, KIO 2023/20 
„Warunki udziału w postępowaniu służą wyłonieniu wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia. 
W związku z tym muszą być tak określone, aby możliwe było osiągnięcie celu ich postawienia, tj. aby 
wybrany wykonawca dawał rękojmię należytego wykonania umowy”. 
 
Spółka pod firmą (…) wykonując w (..) podłogę sportową na konstrukcji legarowanej o powierzchni 
540 m2 zdobyła w tym zakresie niezbędne doświadczenie i daje rękojmię należytego wykonania 
zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. Pozostawienie w SIWZ wymogu, aby 
wykonawca wykazał, że wybudował podłogę o powierzchni 800 m2 uniemożliwi naszej spółce wzięcie 
udziału w postępowaniu mimo, iż jest ona w pełni zdolna do należytego wykonania zamówienia. 
 
Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o dokonanie zmiany wskazanego postanowienia SIWZ 
poprzez odpowiednie zmniejszenie powierzchni podłogi sportowej, które wykonanie ma w toku 
postępowania wykazać uczestnik postępowania. 
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Pytanie 2 
 
Czy punkt dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej SIWZ w brzmieniu: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali sportowej lub widowiskowej o 
wartości co najmniej 4.000.000,00 zł brutto każda, gdzie w zakres co najmniej jednej z nich wchodziło 
m.in. wykonanie podłogi sportowej na konstrukcji legarowanej o powierzchni minimum 800 m2 . 
 
Możemy zastąpić: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali sportowej lub widowiskowej o 
wartości co najmniej 4.000.000,00 zł brutto każda, gdzie w zakres co najmniej jednej z nich wchodziło 
m.in. wykonanie podłogi sportowej na konstrukcji legarowanej o powierzchni minimum 720 m2 .  
 
Odpowiedz 1 i 2 
Zamawiający informuje, że zmienił warunek udziału w postepowaniu dotyczący zdolności technicznej 
lub zawodowej. 
Informacja o zmianie treści SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej, na której jest 
udostępniona SIWZ. 
Warunek udziału w postępowaniu został zmieniony w następujący sposób: 
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie hali sportowej lub widowiskowej 
o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł brutto każda, gdzie w zakres co najmniej jednej z nich 
wchodziło m.in. wykonanie podłogi sportowej na konstrukcji legarowanej o powierzchni minimum 
500 m2.” 


	pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - nr 3 skan podpis
	pytania i odpowiedzi do treści SIWZ - nr 3 bez podpisu

