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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 
NUMER 1 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska” ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 773617-N-2020 w dniu 29.12.2020 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

Pytanie nr 1. 

W SIWZ pkt. 6 Warunki udziału w postępowaniu, ppkt 6.2.3.1. przetargu nieograniczonego 

pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Wierzawice i Brzóza 

Królewska” Zamawiający uzna warunek za spełniony dla obu części jeżeli Wykonawca wykaże, 

że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą  Kierownika Budowy posiadającego 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych związanych z budową 

lub przebudową sieci wodociągowych.  

W związku z tym, że przedmiotowe postępowanie dotyczy również rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej wnioskujemy o zmianę zapisu SIWZ i uznanie warunku za spełniony  

w przypadku kierownika budowy pełniącego obowiązki na co najmniej dwóch zadaniach 

inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający zmienia zapis ppkt 6.2.3.1, który otrzymuje brzmienie: 

6.2.3.1 Dla obu części. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 

iż: dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą  Kierownika Budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, lub 

kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych 

związanych z budową lub przebudową sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 


