
 

 

Kielce, 03.03.2022 r. 

A-II.271.3.2022 
 
 

Wykonawcy 
 
 
Dotyczy: 

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: 
„Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej – Hala Legionów przy ul. Leszka 
Drogosza 2” – dokumentacja projektowa 

  
 Pytanie do SWZ , odpowiedź 

  
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień  publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), cyt. dalej jako Pzp, w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść 
pytania Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 28.02.2022 r. oraz odpowiedź Zamawiającego:   
 
 
PYTANIE 1: 
„Dot. Specyfikacji i Warunków Zamówienia Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej 
– Hala Legionów przy ul. Leszka Drogosza 2” – dokumentacja projektowa znak: A-II.271.3.2022 
W nawiązaniu do rozdziału 9 pkt. 1.6. ww. Specyfikacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie czy firma Detan Sp. z o.o. 25-365 Kielce, ul. Słowackiego 16 NIP: 6572414852 

w związku z tym, że opracowała ona wstępną koncepcje przebudowy i rozbudowy hali załączoną do 

ww. specyfikacji może brać udział w przetargu czy podlega wykluczeniu.” 

 
ODPOWIEDŹ: 
 Zamawiający, mając na względzie ewentualny udział w niniejszym postępowaniu wykonawcy, który 

jest autorem/współautorem wcześniejszych opracowań dotyczących obiektu objętego niniejszym 

zamówieniem, stosownie do art. 85 ust. 1 Pzp podjął środki mające na celu zagwarantowanie, że udział 

tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji. W tym celu, dla zapewnienia równego 

dostępu dla wszystkich wykonawców do wszelkich informacji mogących dawać przewagę 

konkurencyjną , Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania udostępnił: 

1) w rozdz. III pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej jako SWZ,  dane (nazwy i adresy) autorów 
dokumentacji technicznej istniejącej hali (DETAN Sp. z o.o., ul. Słowackiego 16, 25-365 Kielce  
i NEOINVEST Sp. z o.o. (Biuro Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.), ul. Wileńska 2, 25-411 Kielce;  

2) opracowania:  
-  opis do wstępnej koncepcji architektonicznej wybranego z analiz – wariantu 2B przebudowy  

i rozbudowy hali sportowej wraz z rysunkami, jako element opisu przedmiotu zamówienia  
w niniejszym postępowaniu; kpl. stanowiący Załącznik 5.1. do SWZ, sporządzony przez DETAN  
Sp. z o.o., 

 - dokumentację techniczną istniejącej hali – materiał pomocniczy;  kpl. stanowiący załącznik nr 7 do 
SWZ opracowaną  przez Wykonawców z pkt 1. 

 
Ponadto, Zamawiający określił 14 dniowy termin składania ofert, a zatem termin dłuższy od 
wymaganego minimalnego 7-dniowego terminu dla tego rodzaju zamówienia (usługa). Termin ten 
pozwala na zapoznanie się wykonawców ze wszystkimi informacjami i dokumentami oraz 
przygotowanie i złożenie oferty. 
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Należy dodać, że żaden z ww. wykonawców nie doradzał ani w żaden inny sposób, oprócz sporządzenia 
wymienionych opracowań, nie był zaangażowany w przygotowanie niniejszego postępowania, nie brał 
udziału w przygotowaniu wytycznych do projektowania, ustalaniu wartości zamówienia ani  
w przygotowaniu SWZ wraz z projektami umów o prace projektowe i nadzór autorski. Nie uzyskał 
zatem informacji, które mogą stanowić przewagę w stosunku do innych wykonawców. 
 
Zamawiający w rozdz. IX pkt 1 SWZ wskazał obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania,  

w tym przesłankę o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, zgodnie z którą z postępowania wyklucza 

się wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

W świetle przedstawionych wyżej faktów oraz działań Zamawiającego zachodzi podstawa do uznania,  
że udział w przedmiotowym postępowaniu wykonawcy, który jest autorem/współautorem ww. 
opracowań, nie zakłóci konkurencyjnego przebiegu postępowania., Z tego względu niezasadnym 
byłoby wykluczenie takiego wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

W związku z udzieloną odpowiedzią  termin składania ofert ustalony na dzień: 9.03.2022 godz: 12:00 
nie ulega zmianie. 
  
 

 
 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
                   (-) 
    Szczepan Skorupski 
  SEKRETARZ MIASTA 
         /zatwierdził/ 
 

 


