
 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-04-02 

ZP 271/11/2014 

         

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów” 

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
 
Pytanie 1  Zamawiający w SIWZ w warunkach udziału w postępowaniu dot. Dysponowania 
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia stawia Wykonawcy wymóg wykazania, 
iż dysponuje on:  

 Kierownikiem budowy, który posiada: 
-uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń    
 Określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 201 r. poz. 1409 z póżn. zm.) 
lub odpowiadające im uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się osoby posiadające 
równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
sprawie uznania kwalifikacji zawodowych – minimum 5 lat pracy w charakterze Kierownika 
Budowy przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie dróg. 

Tak określone wymogi zmniejszają liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu 
przetargowym, co jest niezgodne z PZP. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zmianę wymogu na dysponowanie: 

 Kierownikiem budowy, który posiada: 
-uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 83, poz 578) lub 
odpowiadające im uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się osoby posiadające równoważne 
uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie 
uznania kwalifikacji zawodowych-minimum 5 lat pracy w charakterze Kierownika Budowy przy 
prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie i/lub przebudowie dróg.  

Odpowiedź1 Należy wprowadzić następującą zmianę w pkt. VII.3.1. SIWZ: po wyrazach „zadań 
polegających na budowie” dopisuje się wyrazy: „lub przebudowie”. 
 
Pytanie 2  W kosztorysach drogowych: zakres Gminy poz. 32 i zakres Powiat poz. 26 to wykonanie 
balustrad typu BAL-1. Prosimy o załączenie bardziej szczegółowych informacji na temat balustrad 
(rysunek, specyfikacje). 
Odpowiedź 2 Balustrady BAL-1 należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem i opisem. 
 
 
Pytanie 3 W dokumentacji projektowej znajduje się informacja o siatce na połączeniach nowej i 
istniejącej nawierzchni; nie ma takich pozycji w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź 3 Roboty należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową. Zgodnie z treścią pkt. V.2. 
SIWZ:„ Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 
Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie  
z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.”  



 

 

 
 
 
 
Pytanie 4 Wzdłuż drogi biegnie istniejące ogrodzenie. Co należy z nim zrobić na czas robót i po ich 
zakończeniu. 

Odpowiedź 4 Zgodnie z treścią pkt. V.2. SIWZ : „W miejscach połączeń z istniejącymi drogami 

należy uwzględnić rozbiórkę ogrodzenia”. Na pozostałym odcinku ogrodzenie należy pozostawić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do ww. zamówienia: 
 
 
W punkcie VII.3.1. SIWZ wprowadza się zmianę: 
 
Wykonawca wykaże, że dysponuje:  

1) kierownikiem budowy, który posiada: 
-uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz 578) lub odpowiadające im uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - minimum 5 lat pracy w 
charakterze Kierownika Budowy przy prowadzeniu i rozliczaniu zadań polegających na budowie  lub 
przebudowie dróg. 


