
 
Poręba, dnia 13.07.2021r. 

 

Do wszystkich wykonawców 
 
dot.: przetargu ZP-1/2021 na zadanie: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj  
i wybuduj” 
 
            Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami),  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 
42-480 Poręba zwane dalej Zamawiającym udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące 
treści specyfikacji warunków zamówienia: 
 
Pytanie 1: 

Zamawiający określił w SWZ rozdz. VI pkt. 2.1. lit. d) warunek dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej: warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zrealizował co najmniej: jedną usługę, polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora 
Nadzoru lub Inwestora zastępczego lub tożsamej funkcji dla inwestycji polegającej 'na 
budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii MBR, 
nieprzerwanie od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia jej zakończenia protokołem 
odbioru końcowego, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto.  
Wymaganie doświadczenia wyłącznie w technologii MBR ogranicza uczciwą konkurencję 
oraz łamie zasadę równego traktowania Wykonawców ponieważ eliminuje Wykonawców 
posiadających doświadczenie na inwestycjach oczyszczalni ścieków zrealizowanych w 
innych technologiach. Technologia MBR jest stosunkowo nowa na polskim rynku dlatego 
postawiony warunek będzie mogło spełnić bardzo ograniczone grono Wykonawców. 
Podkreślamy ponadto, że przedmiotowe postępowanie i postawiony warunek dotyczy 
wykonawcy mającego pełnić funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a nie 
Projektanta technologii dla którego taki warunek mógł by być postawiony.  
W naszej ocenie Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego posiadający doświadczenie na 
inwestycji zrealizowanej w innej technologii również daje rekomendację należytego 
wykonania zamówienia, a jednocześnie rezygnacja z tego wymogu zwiększy 
konkurencyjność i dostępność zamówienia. Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę 
warunku poprzez wykreślenie zapisu: w technologii MBR. 
 

Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ rozdz. VI pkt. 2.1. lit. d)  
• warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 



 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co 
najmniej: jedną usługę, polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru lub Inwestora 
zastępczego lub tożsamej funkcji dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub 
modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii MBR, nieprzerwanie od dnia rozpoczęcia 
inwestycji do dnia jej zakończenia protokołem odbioru końcowego, o wartości nie 
mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto. 
W przedmiotowym postepowaniu Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór 
inwestorski, a nie tylko funkcję inspektora  nadzoru inwestorskiego, nad realizacją 
zadania pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie w systemie 
zaprojektuj i wybuduj”, a w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi między innymi  
w szczególności:  
1) sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem Dokumentacji Projektowej, w tym 
sprawdzanie i zatwierdzanie każdego objętego nią opracowania, 
2) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty 
przedstawienia przez wykonawcę Zadania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do 
uzgodnienia pisemnej opinii dotyczącej tejże dokumentacji, potwierdzającej bądź 
kwestionującej zasadność uzgodnienia tejże dokumentacji, w tym zawierającej wszelkie 
ewentualne do niej uwagi, 
Sam pytający stwierdza że warunek taki mógłby być postawiony dla projektanta 
technologii, a nad tymże projektantem to właśnie Wykonawca ma obowiązek pełnić 
funkcję nadzorczo-kontrolną. 
 

 
 
Zatwierdził i podpisał dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

  
 
 

    Prezes Zarządu 
             (…) 
Mariusz Grabarczyk 
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