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Warszawa, dnia 22.08.2014 r.  

 

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami i sztuką 

budowlaną oraz wymaganiami Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego, realizowanego w 

ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM 

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z 

dnia 6 września 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady 

Ministrów z dnia 8 października 2013 r. 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 

 

Pytanie nr 1: 

 „Dot. Pkt.III.2.3) Kwalifikacje techniczne ppkt. A.1.1. Ogłoszenia 

Wnioskujemy o zmianę warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia poprzez 

dopuszczenie możliwości wykonania w okresie ostatnich 5-lat oddzielnie obiektów 

spełniających zapisy ppkt. a) – d) oraz obiektów spełniających zapisy ppkt. e) ogłoszenia.  

Jako doświadczony wykonawca pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego, że tego typu 

budynki nie muszą być wykonane w technologii betonu architektonicznego. Beton 

architektoniczny jest elementem mało znaczącym w obiekcie i pełni przede wszystkim 

funkcję dekoracyjną. Połączenie w jednym warunku  wykonania obiektu posadowionego 

w skomplikowanych warunkach gruntowych z koniecznością wykonania go w technologii 

betonu architektonicznego nie da Zamawiającemu rzetelnej oceny doświadczenia 

wykonawcy. Na całym świecie powszechnie wykonuje się obiekty spełniające jeden lub 

drugi wymóg, natomiast połączonych w jednej realizacji jest niewiele.  

Tak postawione warunki dopuszczeniowe, zdaniem Wykonawcy naruszają przepisy art.7 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które nakładają na Zamawiającym 

obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający  zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców. 

Firma, która wykonuje budynki posadowione na głębokości co najmniej 10 m poniżej 

poziomu terenu, w warunkach występowania wód gruntowych powyżej 5 m nad 

poziomem posadzki najniższej kondygnacji podziemnej budynku, może mieć również duże 

doświadczenie w wykonywaniu  budynków w technologii betonu architektonicznego, 

niekoniecznie zdobywając je na jednym obiekcie. 

Spełnienie tych wymogów na różnych obiektach również wskazuje, że firma ma wiedzę i 

doświadczenie do wykonania przedmiotowego Zamówienia.  

Wnioskujemy zatem o rozdzielenie warunku na dwa oddzielne wymagania w ramach 

dwóch różnych realizacji.” 
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Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w  zakresie 

warunku opisanego w sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt . A.1.1. ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

Pytanie nr 2: 

 „Dot. Pkt. III. 2.3)  Kwalifikacje techniczne ppkt. B.1.1. Ogłoszenia.  

Wnioskujemy o zmianę warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia w zakresie: 

- projektanta w specjalności architektonicznej, 

poprzez dopuszczenie możliwości rozdzielenia obiektów spełniających zapisy ppkt. B.1.1.2. 

a) – d) oraz obiektów spełniających zapisy ppkt. B.1.1.2.e) ogłoszenia.  

Zdaniem wykonawcy nie ma uzasadnienia, aby łączyć w jednej realizacji wymagania 

dotyczące wykonania obiektu zawierającego jednocześnie posadowienie budynku w 

skomplikowanych warunkach gruntowych z koniecznością wykonania go w technologii 

betonu architektonicznego. Osoba może zdobyć doświadczenie wykonując odrębnie 

realizacje zawierające opisane w warunku zakresy prac.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w  zakresie 

warunku opisanego w sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne ppkt B.1.1. ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

Pytanie nr 3: 

 „Dot. Pkt. III.2.3) Kwalifikacje techniczne ppkt. B.1.2. Ogłoszenia.  

Wnioskujemy o zmianę warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia w zakresie: 

- projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

poprzez dopuszczenie możliwości rozdzielenia obiektów spełniających zapisy ppkt. B.1.2.2. 

a) - d)  oraz obiektów spełniających zapisy ppkt. B.1.2.2.e) ogłoszenia.  

Zdaniem wykonawcy nie ma uzasadnienia, aby łączyć w jednej realizacji wymaga dotyczące 

wykonania obiektu zawierającego jednocześnie posadowienie budynku w skomplikowanych 

warunkach gruntowych z koniecznością wykonania go w technologii betonu 

architektonicznego. Osoba może zdobyć doświadczenie wykonując odrębnie realizacje 

zawierające opisane w warunku zakresy prac.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w  zakresie 

warunku opisanego w sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt. B.1.2. ogłoszenia o 

zamówieniu. 
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Pytanie nr 4: 

 „Dot. Pkt. III.2.3) kwalifikacje techniczne ppkt B.2.1. Ogłoszenia.  

Wnioskujemy o zmianę warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia w zakresie: 

- kierownika budowy 

poprzez dopuszczenie możliwości rozdzielenia obiektów spełniających zapisy ppkt. B. 2.2. 

a) - b) oraz obiektów spełniających zapisy ppkt. B. 2.2. c) ogłoszenia.  

Zdaniem wykonawcy nie ma uzasadnienia, aby łączyć w jednej realizacji wymagania 

dotyczące wykonania obiektu zawierającego jednocześnie posadowienie budynku w 

skomplikowanych warunkach gruntowych z koniecznością wykonania go w technologii 

betonu architektonicznego. Osoba może zdobyć doświadczenie wykonując odrębnie 

realizacje zawierające opisane w warunku zakresy prac.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w  zakresie 

warunku opisanego w sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt B.2.1. ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

Pytanie nr 5: 

„Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za 

spełniony gdy projekt budynku na który uzyskano pozwolenie sporządzi inny podmiot niż 

ten, który wykona na jego podstawie min. 1 budynek zaliczany do trzeciej kategorii 

geotechnicznej (…). W efekcie możliwe będzie zawiązanie konsorcjum przez podmiot 

specjalizujący się w projektowaniu oraz generalnym wykonawstwie robót budowlanych.  

Naszą prośbę motywujemy tym, iż wyjątkowo rzadko zdarza się aby ten sam podmiot 

projektował i wykonywał budynek, powszechną regułą jest, że generalny wykonawca albo 

wykonuje otrzymany od inwestora projekt budowlany albo generalny wykonawca wykonuje 

zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, zlecając jednak wykonanie projektu 

specjalistycznej firmie projektowej. Obecne brzmienie warunku udziału w sposób oderwany 

od powszechnie panujących warunków rynkowych zawęża krąg podmiotów mogących 

ubiegać się o udzielenie zamówienia, jednocześnie eliminując z udziału w postępowaniu 

podmioty obiektywnie zdolne je wykonać ale nie będące w stanie spełnić tak postawionego 

warunku.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w  zakresie 

warunku opisanego w sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt A.1.1. ogłoszenia o 

zamówieniu, którego dotyczy pytanie. 

 

 


