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Dot. odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 10.01.2018r. 

 

Pytanie nr 1. 

W nawiązaniu do specyfikacji warunków zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego na 

„Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku” wnoszę uwagi co do 

treści warunków zamówienia, tj. wymagań w zakresie zdolności technicznej i zdolności zawodowej 

Wykonawcy. Wymagania dotyczące zdolności technicznej i zdolności zawodowej Wykonawcy 

powinny być zbliżone do zakresu i ceny przedmiotu zamówienia. Zawarte w SIWZ warunki udziału 

w przetargu dotyczące zdolności technicznej, zarówno dla projektanta jak i wykonawcy robót 

budowlanych, są zdecydowanie wykraczające ponad zakres wynikający z opisu przedmiotu 

zamówienia. Ten sam zarzut odnosi się również w stosunku do zdolności zawodowej. Co więcej, 

zapoznając się z wymaganiami stawianymi poszczególnym projektantom branżowym, można dojść 

do wniosku, że zbyt wygórowane warunki w sposób istotny ograniczą możliwość startowania w 

przetargu wielu projektantom, a większość wymagań im stawianych jest nieadekwatna do 

przedmiotu zamówienia np. projektant branży elektrycznej nie musi się wykazać żadnym stażem 

pracy, a jedynie dokładnie określoną ilością prac projektowych (linie SN, stacje transformatorowe). 

Zupełnie niezrozumiałe jest również dlaczego projektanci w pozostałych specjalnościach muszą się 

wykazać wykonaniem min. 2 projektów związanych z niecką basenową o pow. lustra wody min. 

500m2. 

 Wymagania Zamawiającego dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu ograniczają 

możliwość uczestnictwa większości firm, co może wpłynąć na niekorzystny wybór oferty 

przetargowej. Żadna, znana nam lokalna firma nie spełnia wymagań postawionych przez 

Zamawiającego w niniejszym postępowaniu przetargowym.  

Proszę o ponowne przeanalizowanie warunków udziału w niniejszym postępowaniu 

przetargowym. 

 

Odpowiedź 1. 

 Leśny Park Kultury i  Wypoczynku „Myślęcinek”  Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, że 

zgodnie z art. 38 pkt. 1a, po ponownym przeanalizowaniu warunków udziału w przetargu 

nieograniczonym pn.: Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku, 

nie wprowadza wnioskowanych przez Państwa zmian w SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu 

wskazane przez Zamawiającego są adekwatne do ogłoszonego zamówienia.   

 

Uzasadnienie: 

 

        Zamawiający ustalając kryteria warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców, 

dotyczące wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, nie naruszył 

zasad konkurencji ograniczając dostęp do realizacji przedmiotu zamówienia.  

        Wymóg związany z nieckami wynika z faktu, że ten projektowany obiekt jest nietypowy, 

technologicznie zbliżony do basenów. Z uwagi na specyfikę basenów projektant powinien posiadać 

wcześniej z nimi styczność. Pozostałe elementy budowy są już prostszej technologii. Lustro wody 

500m2 to klasyczny pełnowymiarowy basen: 8 torów x 2.5m x 25m dł = 500m2. 

        Wymagania postawione projektantom instalacji elektrycznych nie są wygórowane, wykonanie 

w ciągu ostatnich 5 lat trzech projektów linii kablowej SN i stacji trafo gwarantuje zamawiającemu, 

że projektant zdobył właściwe doświadczenie dla wyznaczonego zadania. 
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Należy zwrócić uwagę, że SIWZ 10.3. 2.) 1. a. zawiera wymóg by projektant mógł wykazać się 

sześcioma projektami kubaturowymi użyteczności publicznej. Projekty stacji trafo i linii kablowych 

wykonywane są przy każdym większym obiekcie kubaturowym, więc istnieje tu pożądana dla 

inwestycji korelacja zdobytego doświadczenia projektowego i potrzeb inwestora. 

Jeśli projektant uczestniczył w projektach budynków o mocy zapotrzebowanej większej niż 250kW, 

to w większości miał okazję projektować linie SN i stacje transformatorowe, czyli doświadczenie 

w projektowaniu większych budynków kubaturowych idzie w parze z doświadczeniem 

w projektowaniu stacji trafo i linii kablowych SN. 

 Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 22 d. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Zamawiający pozostawia warunki odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy na 

poziomie umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


