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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. postępowania na „Przebudowa ulicy Jeżynowej w Swarzędzu i Zalasewie”

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

Zapytanie nr 1

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 1 (Instrukcja dla Wykonawców) w
pkt. 4 ust. 4.1 ppkt. c Zamawiający wskazał obowiązek wykazania się przez Wykonawcę w
zakresie  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia.  Wskazano,  iż  należy
wykazać się dysponowaniem: 

– kierownika budowy – uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
drogowej  bez  ograniczeń  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo
budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.) oraz posiadają minimum 4 letni
staż pracy na stanowisku kierownika budowy,

– kierownika  robót  -  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w  specjalności
instalacyjnej   bez ograniczeń   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   7   lipca   1994   r.   -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 290) w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń:
- gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych,
- telekomunikacyjnych.

Ww. wymagania dotyczące kierowników robót posiadających stosowne uprawnienia budowlane
do  kierowania  robotami  w  specjalności  instalacyjnej  powinny  zostać  określone  
na podstawie zakresu robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego postępowania.
Na podstawie załączonej do SIWZ-u dokumentacji projektowej dotyczącej zadania stwierdza
się,  iż  projekty  budowlane,  wykonawcze  oraz  przedmiary  nie  przewidują  wykonania  robót
budowlanych  branży  gazociągowej,  natomiast  przewidują  roboty  budowlane  związane  z
sieciami i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i telekomunikacyjnymi. W związku z powyższym
ww. wymagania dotyczące kierowników robót posiadających stosowne uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej powinny ograniczać się do kierowników
robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej   bez
ograniczeń   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   7   lipca   1994   r.   -   Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 290) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- telekomunikacyjnych.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dotyczące kierowników robót posiadających stosowne
uprawnienia budowlane zostają ograniczone do osób posiadających uprawnienia do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. poz. 290.) w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń: 

– wodociągowych i kanalizacyjnych,
– telekomunikacyjnych.



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  25 . 05 . 2016r.  do godz. 10:00
(Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi  dnia 25 . 05 .
2016r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian 
w składanych ofertach przetargowych.

Marian Szkudlarek
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 (podpis Kierownika Zamawiającego)


