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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego:

„Pozimowe i letnie oczyszczanie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz.”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.
Pytanie nr 1

Zamawiający w SIWZ w pkt 4 ust.  B podaje, że wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia
warunku  udziału  w  postępowaniu  musi  wykazać,  że  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum
trzy usługi polegające na świadczeniu usług pozimowego i/lub letniego oczyszczania ulic i dróg, każda z
nich o wartości min. 200000,00 zł brutto.

 Z uwagi na fakt, ze w ubiegłych latach moja firma wykonywała przedmiotowe usługi na terenie
Gminy Swarzędz, a ich finalna wartość w ramach jednego roku nie przekroczyła kwoty 200000,00 zł
brutto uważam, że stawianie takiego wymogu wobec wykonawców jest niewspółmierne do przedmiotu
zamówienia.

Teza wyrażona w wyroku KIO 235/14 mówi wprost, że z drugiej stron, opis sposobu dokonywania
oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  nie  może  ograniczać  dostępu  do  zamówienia
wykonawcom zdolnym do wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 22 ust.4 Pzp, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien
być  związany  z  przedmiotem  zamówienia  oraz  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia.  Jako
wykonawca,  który  wykonywał  wcześniej  usługi  objęte  zamówieniem  bez  zastrzeżenia  daje
Zamawiającemu pewność,  że  zmiana  warunków udziału  w  postępowaniu  nie  wpłynie  negatywnie  na
realizację zamówienia.
Obecnie zapisy SIWZ stoją w sprzeczności z ustawą Pzp, a w szczególności z art 7 ust. 1.
Zwracam się z pytaniem czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że  w
okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum trzy usługi polegające na świadczeniu usług
pozimowego i/lub letniego oczyszczenia ulic i dróg o wartości min. 600000,00 zł brutto łącznie.
Proponuję dokonanie zmiany SIWZ z w powyższym zakresie. 
Odpowiedź  nr 1
Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej -
doświadczenia Wykonawcy i nadaje nowe brzmienie zapisom SIWZ pkt. 4.2, b) na:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  wykonał  minimum  trzy  usługi
polegające na świadczeniu usług pozimowego i/lub letniego oczyszczania ulic i dróg, każda z
nich o wartości min. 170000,00 zł brutto.
 
Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w

celu  możliwości  uwzględnienia  powyższych  zmian  przez  Wykonawców  w  składanych  ofertach

przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert

przetargowych do dnia 21.02.2017r.  do godz. 10:00  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 21.02. 2017r. o

godz. 10:30 w pokoju 410.
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