Rzeszów, dnia 06.07.2021 r.

RZ.ROZ.2810.25.2.2021.DB

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p. n.:
Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa
i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie
przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów,
gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”, znak RZ.ROZ.2810.25.2021

I. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając
w oparciu o art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 w zw. z art. 137 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udziela wyjaśnień w odpowiedzi na otrzymane
od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz dokonuje zmian treści SWZ.

Pytanie nr 3:
Dotyczy warunku punkt 7.3.1 lit A SWZ
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się przynajmniej:
„Wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie - 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie
niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych, o wartości min. 5 000 000 zł brutto,
albo
- 2 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych zdolności
technicznych lub zawodowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 5 000 000 zł brutto.
UWAGA:
- Za roboty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych
uważane będą roboty polegające na wykonaniu ubezpieczeń skarp lub dna rzek lub ubezpieczeń skarp lub dna
potoków za pomocą narzutu kamiennego lub koszy siatkowo-kamiennych.
- Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie.
- Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej, tj. 7 lat, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
W przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości
wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin
rozpoczęcia wykazanych robót budowlanych.
Dla pkt A) kwalifikacja na podstawie zał. Nr 10 i nr 11 do oferty. ”
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Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku na realizacji jednego zamówienia wykonanego
w okresie ostatnich 7 lat polegającego na wykonaniu robót budowlanych o wartości większej niż 5 mln zł brutto, w
którego zakres wchodziło m. in. wykonanie ubezpieczeń skarp lub dna za pomocą narzutu kamiennego lub koszy
siatkowo-kamiennych przy budowie zbiorników przeciwpowodziowych na rzekach.
Pytanie nr 4:
Dotyczy warunku punkt 7.3.1 lit B SWZ
a) „kierownikiem budowy (1 osoba)
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
— co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót licząc od dnia
uzyskania uprawnień
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.),
W celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika budowy co najmniej
5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 12
do formularza oferty „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”
należy wskazać łączny okres (w latach i miesiącach) posiadanego doświadczenia w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w wymaganej specjalności.”
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku dla kierownika budowy:
- posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynierii hydrotechnicznej bez ograniczeń wydane na
podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.),
- posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika
budowy/kierownika robót w zakresie kierowania robotami budowlanymi w tym m. in. w specjalności inżynierii
hydrotechnicznej
b) „kierownikiem robót (1 osoba)
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
— co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika robót licząc od dnia
uzyskania uprawnień
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 zpóźn. zm.),
W celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót co najmniej 3
lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 12
do formularza oferty „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”
należy wskazać łączny okres (w latach i miesiącach) posiadanego doświadczenia w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w wymaganej specjalności.”
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku dla kierownika robót:
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- posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynierii hydrotechnicznej bez ograniczeń wydane na
podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. nn.)
- posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia licząc od dnia uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika
budowy/kierownika robót w zakresie kierowania robotami budowlanymi w tym m. in. w specjalności inżynierii
hydrotechnicznej
Odpowiedź na pytanie nr 3 i nr 4:
W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie może dokonać
oceny, czy Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu wykazane w pytaniach.
Dokonanie oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jeszcze przed otwarciem ofert,
jest niedopuszczalne i skutkowało by naruszeniem podstawowych zasad udzielania zamówień, o których mowa w
art. 16 ustawy PZP, w szczególności zasady nakazującej Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
Zgodnie z art. 139 ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, wraz z formularzem oferty, tabeli elementów scalonych oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt 10.2 SWZ – między innymi Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
„Jednolitego dokumentu”, aktualnego na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
Po pozytywnej ocenie informacji zawartych w ofercie Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
wezwie w trybie art. 126 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych,
na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dopiero na tym etapie Zamawiający będzie mógł dokonać oceny spełniania przez Wykonawcę warunków
określonych w pkt 7 SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje następujących zmian w Specyfikacji warunków zamówienia:
Pkt 7.3.1. lit. A) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„A) Wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie
- 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych zdolności
technicznych lub zawodowych, o wartości min. 2 000 000 zł brutto,
albo
- 2 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych zdolności
technicznych lub zawodowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 2 000 000 zł brutto.
UWAGA:
- Za roboty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych
uważane będą roboty polegające na wykonaniu ubezpieczeń skarp lub dna rzek lub ubezpieczeń skarp lub dna
potoków za pomocą narzutu kamiennego lub koszy siatkowo-kamiennych lub kiszki faszynowej.
- Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie.
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- Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej, tj. 7 lat, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
W przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości
wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin
rozpoczęcia wykazanych robót budowlanych.
Dla pkt A) kwalifikacja na podstawie zał. nr 10 i nr 11 do oferty.”

Pytanie nr 5:
Prosimy o informację, czy funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót może pełnić jedna osoba, czy
Zamawiający wymaga aby to były dwie oddzielne osoby.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż wymaga, aby funkcję kierownika budowy oraz
kierownika robót pełniły dwie oddzielne osoby.
Dlatego też podając w SWZ wymagania dotyczące dysponowania osobami posiadającymi stosowne uprawnienia
Zamawiający wyraźnie rozgraniczył zapisy dotyczące wymagań niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika budowy
i wymagań niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika robót.

Pytanie nr 6:
Udostępniona przez Inwestora dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania umocnienia dna potoku.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze w ramach realizacji tego zadania dno nie będzie umacniane. Pragniemy
jednocześnie nadmienić, że przy nie umocnionym dnie w przypadku wystąpienia gwałtownych opadów/wezbrań
wody w potoku dno będzie wymywane co będzie prowadziło do osuwania/zniszczenia umocnień skarp
Odpowiedź na pytanie nr 6:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji tej części zadania dno nie
będzie umacniane.

II. Ponadto Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
działając w oparciu o art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dokonuje następującej zmiany treści SWZ.
W pkt II „Zakres przedmiotu zamówienia podobnego” załącznika nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”,
dodaje się kolejny akapit o następującej treści:
„Zakres zamówienia podobnego obejmuje:
- wykonanie wykopu w ilości ok. 8 500,00 m3
- ułożenie w wykopie kiszek faszynowych 3x Ø 20 w ilości ok. 12 750,00 mb przybitych kołkami
- zasyp wykopu z zagęszczeniem ok. 8 500,00 m3
- formowanie nasypu w ilości ok. 6 000,00 m3”

III. Równocześnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie, działając w oparciu o art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.
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W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian SWZ oraz załącznika nr 2 do SWZ – „wzór
formularza oferty”:
1) Pkt 13 SWZ „Termin związania ofertą” otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 20.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2) W pkt 14 SWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
a) Ppkt 14.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy,
do dnia 23.07.2021 r. do godz. 10:00.”
b) Ppkt 14.7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2021 r. o godz. 12:00.”
3) Anuluje się „wzór Formularza oferty”, zamieszczony przy wyjaśnieniach i zmianach treści SWZ w dniu
22.06.2021r. i w jego miejsce wprowadza się nowy „wzór Formularza oferty”, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego pisma.

Niniejsze wyjaśnienia treści oraz zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną część
Specyfikacji warunków zamówienia.

Załączniki:
- zał. nr 1 – wzór Formularza oferty
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