
L.dz. JRP/1685/2010 Dzierżoniów, dnia 21.07.2010 r.  
 
 

  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 
 
dot.: postępowania w ramach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  pn. „Budowa 
wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I”, przewidzianego do realizacji w 
ramach Funduszu Spójności. 
 

 
 

Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 
58-200 Dzierżoniów – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – zwana dalej „ustawą Pzp”) przekazuje 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie 
internetowej na której zamieścił SIWZ, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania. 
 
 
Pytanie Nr 1: „Czy do wykonania w/w zadania będą akceptowane przez Zamawiającego referencje za 
wykonanie rurociągu tłocznego z rur PEHD”. 
 
Odpowiedź: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia 
(SIWZ – pkt 9.1 oraz ogłoszenia o postępowaniu – punkt III.3.2) – Wiedza i doświadczenie – Numer 
ogłoszenia: 213712 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010) brzmi: 

„Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 3 
roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej łącznie z przyłączami 
wodociągowymi, z czego przynajmniej jedna wybudowana sieć wodociągowa była o długości co 
najmniej 5 km (bez wliczania przyłączy).(…)” 

 
Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający może 
wyjaśnić wyłącznie treść istniejącą. Natomiast pytanie dotyczy treści nie istniejącej w opisie sposobu 
dokonywania oceny spełniania warunku. 
 
Pytanie Nr 2: „W przypadku ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia przez konsorcjum firm, czy ilości 
wykonanych sieci w okresie ostatnich 5 lat będą sumowane – spełnienie warunku III.3.2.”. 
 
Odpowiedź: Pojęcie Konsorcjum nie jest zdefiniowane ustawowo. Nie jest też elementem języka prawnego. 
Nie jest więc używane ani w kodeksie cywilnym ani w ustawie Prawo zamówień publicznych, która w tym 
zakresie – celem umożliwienia połączenia się różnych podmiotów – używa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp 
sformułowania: 

„… Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.” 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia (SIWZ – pkt 9.1 
oraz ogłoszenia o postępowaniu – punkt III.3.2) – Wiedza i doświadczenie – Numer ogłoszenia: 213712 - 
2010; data zamieszczenia: 16.07.2010) brzmi: 

„Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 3 



roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej łącznie z przyłączami 
wodociągowymi, z czego przynajmniej jedna wybudowana sieć wodociągowa była o długości co 
najmniej 5 km (bez wliczania przyłączy).(…)” 

 
W takim więc przypadku, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
 
Pytanie Nr 3: „W przypadku ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia przez konsorcjum firm, czy ilości 
wykonanych sieci przez kierownika budowy lub kierownika robót będą sumowane – spełnienie warunku 
III.3.4.” 
 
Odpowiedź: Pojęcie Konsorcjum nie jest zdefiniowane ustawowo. Nie jest też elementem języka prawnego. 
Nie jest więc używane ani w kodeksie cywilnym ani w ustawie Prawo zamówień publicznych, która w tym 
zakresie – celem umożliwienia połączenia się różnych podmiotów – używa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp 
sformułowania: 

„… Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.” 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia 
(SIWZ – pkt 9.3 oraz ogłoszenia o postępowaniu – punkt III.3.4) – Osoby zdolne do wykonania zamówienia – 
Numer ogłoszenia: 213712 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010) brzmi: 

„Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako Kierownik budowy, posiadającą: - uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, umożliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 
- doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności instalacji 
sanitarnych przynajmniej dwóch robót budowlanych (w całym okresie ich realizacji), 
obejmujących budowę sieci wodociągowych o długości każdej z nich co najmniej 3 km; (…)” 

 
W takim więc przypadku, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem 
jednakże, że warunek dotyczy osoby po stronie wykonawcy, a nie wykonawcy. Osoba zdobywa 
doświadczenie samodzielnie i nie może wykazać się doświadczeniem cudzym. 
Zamawiający dodatkowo wskazuje, że zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszenia Wykonawca, wykazując 
spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnych do wykonania zamówienia, może polegać na osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
 
Pytanie Nr 4: „Czy Zamawiający uzna kierownika robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
sieci i instalacji wod-kan i gazowej z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3, § 5 ust. 2, § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b rozporządzenia MGTiOŚ  
z dnia 20 lutego 1975 r.” 
 
Odpowiedź: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego osób zdolnych do 
wykonania zamówienia (SIWZ – pkt 9.3 oraz ogłoszenia o postępowaniu – punkt III.3.4) – Osoby zdolne do 
wykonania zamówienia – Numer ogłoszenia: 213712 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010) brzmi: 

„Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako Kierownik budowy, posiadającą: - uprawnienia 



budowlane do kierowania robotami budowlanymi, umożliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 
- doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności instalacji 
sanitarnych przynajmniej dwóch robót budowlanych (w całym okresie ich realizacji), obejmujących 
budowę sieci wodociągowych o długości każdej z nich co najmniej 3 km; (…)” 

 
Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający może 
wyjaśnić wyłącznie treść istniejącą. Natomiast pytanie dotyczy treści nie istniejącej w opisie sposobu 
dokonywania oceny spełniania warunku, a interpretację o zakresie uprawnień budowlanych wydaje właściwa 
Izba Inżynierów Budownictwa. 
Zamawiający dodatkowo wskazuje, że zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszenia Wykonawca, wykazując 
spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnych do wykonania zamówienia, może polegać na osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 


