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ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA 
 

oraz  
 

ZMIANA   TREŚCI   SPECYFIKACJI   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 
 

 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Utworzenie nowej 
siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – przebudowa przyłączy kanalizacji  
sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
 
 
          Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym 
postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jednocześnie 
na podstawie art. 286 ustawy Pzp Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ. 

 
1) Odpowiedź na pytanie: 
 

PYTANIE  

W Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w zadania inwestycyjnego, Zamawiający w rozdziale VIII 

pkt. 2 ppkt. 4a) określił warunki dotyczące zdolności technicznej : 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na budowie rozbudowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej o długości min. 100 mb 
wraz z montażem separatorów substancji ropopochodnych i osadnikiem piasku. 

Zakresem zamówienia objęte jest również wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompownią, a wymagania co do zdolności technicznej dotyczą tylko kanalizacji deszczowej. 

Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie następującego wymogu zdolności technicznej : 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na budowie rozbudowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej o długości min. 100 mb 
wraz z montażem separatorów substancji ropopochodnych i osadnikiem piasku 

lub 
aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 
budowie rozbudowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o długości min. 100 mb wraz z montażem 
przepompowni ścieków sanitarnych. 
Rozszerzenie wymagań zdolności technicznej spowoduje udział w postępowaniu większej liczby 
wykonawców a co za tym idzie większej konkurencyjności. 

 
 



ODPOWIEDŹ 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienione rozszerzenie zakresu warunków, 
natomiast dopuszcza możliwość spełnienia istniejącego warunku zdolności technicznej poprzez 
realizację wymaganych robót w ramach jednej lub dwóch różnych robót budowlanych.  
 

2) Ponadto Zamawiający wprowadził zmiany w treści części IV SWZ „OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA” oraz w treści załącznika nr 5 do SWZ, tj. we wzorze umowy w § 2 Termin 
realizacji umowy. 

3) Zamawiający poinformował o zmianie treści SWZ:  
1) na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/; 
2) na stronie internetowej Zamawiającego – http://www.umgostynin.bip.org.pl/index//id/4799; 
3) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  
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