
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Słonecznej w Świebodzinie” z dnia 13.05.2020 r.” 

 
Zamawiający, tj. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą 
przy ul. Młyńskiej 37 w Świebodzinie, niniejszym udziela odpowiedzi na pytania: 
 
Pytanie 1: 
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt VIII ppkt. 2 Warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia: 
„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie, posiada doświadczenie w wykonaniu 2 (ilość) zadań o min. długości 150 mb sieci każde, 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy lub przebudowy sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, oraz posiadania przez osobę o której mowa 

w pkt 1 minimum 3 letniego doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji projektowych 

w zakresie posiadanych uprawnień. 

UWAGA: Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć kopie dokumentów 

potwierdzających spełnianie w/w warunku.” 
Zapisy Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. art. 22a ust. 4 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz 
z 2020 r. poz. 288) precyzują jednoznacznie, iż „w odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.” 
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna warunek 
dotyczący wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie polegał na 
wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu osoby bezpośrednio skierowanej do 
realizacji zadania. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 443 000,00 euro dla dostaw lub usług (zamówienia sektorowe). 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień podprogowych 
dla kwot sektorowych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą 
w Świebodzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Wobec powyższego 
przepisy Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. art. 22a ust. 4 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 
288) nie mają zastosowania do niniejszego postępowania. 
Jednakże mając na uwadze sedno pytania Zamawiający informuje, że uzna warunek dotyczący wiedzy 
i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie polegał na wykształceniu, kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu osoby bezpośrednio skierowanej do realizacji zadania, która posiada 
doświadczenie w wykonaniu 2 (ilość) zadań o min. długości 150 mb sieci każde, w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy lub przebudowy sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacji sanitarnej, oraz posiadania przez osobę o której mowa w SIWZ pkt VIII pkt 1 minimum 3 
letniego doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji projektowych w zakresie posiadanych 
uprawnień. 
 
  
 


