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Uczestnicy postępowania 

 
 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Położenie 
instalacji pola drenażowego w OSK CBA w Lucieniu, nr sprawy 
7/ZP/CBA/2016/TCz 
 

 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku o posiadaniu wiedzy i doświadczenia 

budowę 21 sztuk naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków z czego 17 sztuk 

zakończone było drenażem rozsączającym (drenaż rozsączający położony na 

denitryfikacyjnym złożu korzeniowym – 14 szt., drenaż rozsączający – 3 szt.),            

2 sztuki zakończone tunelami filtracyjnymi, 1 sztuka ze studnią chłonną i wartości 

zamówienia brutto 338 244,25 zł?. 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek polegający na posiadaniu wiedzy                            
i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, iż zgodnie z rozdziałem VI pkt 1 lit a) 
SIWZ wykonał minimum 1 robotę budowlaną w zakresie wykonania robót na 
istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, polegających na położeniu instalacji pola 
drenażowego rozsączającego ścieki z biologicznej oczyszczalni ścieków,                               
o wartości min. 100.000,00 zł brutto. 
 
Pytanie nr 2: 
Zamawiający postawił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonaniu 
minimum 1 roboty budowlanej w zakresie wykonania robót na istniejącej instalacji 
kanalizacji sanitarnej, polegających na położeniu instalacji pola drenażowego 
rozsączającego ścieki z biologicznej oczyszczalni ścieków, o wartości min. 
100 000,00 zł brutto. 
Uważamy, że powyższe wymaganie zostało określone przez Zamawiającego zbyt 
szczegółowo, przez co trudno spełnić, nawet będąc doświadczonym wykonawcą 
robót kanalizacyjnych. Tak postawiony warunek ogranicza dostęp do 
przedmiotowego zamówienia wykonawcom biorącym udział w zamówieniach             
o podobnych wartościach. 
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W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę postawionego warunku na 
poniższy: (…)minimum 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót               
w zakresie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o wartości min. 100 000,00 zł 
brutto. 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, 
jeśli wykonawca wykonał oczyszczalnię kontenerową wraz z odprowadznikiem 
ścieków? 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający uzna za spełniony warunek polegający na posiadaniu wiedzy                            
i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, iż zgodnie z rozdziałem VI pkt 1 lit a) 
SIWZ wykonał minimum 1 robotę budowlaną w zakresie wykonania robót na 
istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, polegających na położeniu instalacji pola 
drenażowego rozsączającego ścieki z biologicznej oczyszczalni ścieków,                          
o wartości min. 100.000,00 zł brutto. 
 
Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje poniższych 

modyfikacji SIWZ:  

Modyfikacja nr 1: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału IV pkt 6 SIWZ. 
Było: 
Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia 
spoczywa na Wykonawcy. 
Jest:  
Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia 
spoczywa na Wykonawcy. 
Tam, gdzie w niniejszej SIWZ wraz załącznikami, zostało wskazane pochodzenie 
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 
specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę 
oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych        
w wyżej wymienionych dokumentach. 
 
Modyfikacja nr 2: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału VI pkt 1 lit b) poprzez dodanie 
poniższego zapisy: 
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zm.), a także ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
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zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 
r. Nr 63 poz. 394 ze zm.). 
Modyfikacja nr 3: 
Modyfikacji ulega termin składania ofert i otwarcia ofert. 
 
Ofertę należy złożyć do dnia 27.04.2016 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA,  
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku                   
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)  
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie 
przy ul. Poleczki 3, w dniu 27.04.2016 r. o godz. 11:00. 
 
Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla stron postępowania. 
 
 

 
                Dyrektor Biura Finansów 

            Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

 

                                   Daniel Art 

 


