Czechowice-Dziedzice, dnia 09.09.2019 r.
ZP.271.36.2019
ZP.KW.327.2019

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: „Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku
Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach – Dziedzicach. Zadanie 1 Urządzenia przeciwpowodziowe pomiędzy ul. Cichy Kącik a ul. Legionów”.
W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:
W związku z zamiarem udziału naszej firmy w ww. przetargu prosimy o dopuszczenie aby osoba na
stanowisku kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej, hydrotechnicznej o specjalizacji śródlądowe lub morskie budowle hydrotechniczne lub
melioracje wodne mogła wykazać się minimum 5-letnim stażem pracy w nadzorowaniu lub
bezpośrednim wykonawstwie hydrotechnicznym, która w tym czasie nadzorowała lub kierowała
budową odpowiadającą swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, (tj. przy budowie,
przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektów hydrotechnicznych lub melioracji wodnych)
o wartości minimum 200 000,00 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje warunków specyfikacji w zakresie wymaganego
doświadczenia zawodowego kierownika budowy.
Zamawiający podtrzymuje warunek opisany w SIWZ Dział V, pkt 4.2 określający, iż Wykonawca:
„dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- min.1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub hydrotechnicznej lub wodnomelioracyjnej, z minimum 5-letnim stażem pracy w bezpośrednim wykonawstwie hydrotechnicznym,
który w tym czasie kierował budową lub robotami, odpowiadającymi swoim rodzajem robocie
stanowiącej przedmiot zamówienia, (tj. przy budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie
obiektów hydrotechnicznych lub melioracji wodnych) o wartości minimum 300 tys. zł brutto,
z”odpowiednimi uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(…)”

Pytanie nr 2:
W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym nr ZP.271.36.2019 zwracamy się
z zapytaniem czy wyrażają Państwo zgodę na wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej
w wersji elektronicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej w wersji
elektronicznej.
W związku z trybem przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp postępowanie jest prowadzone
z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy Pzp.
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Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach
zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach – Dziedzicach.
Zadanie 1 - Urządzenia przeciwpowodziowe pomiędzy ul. Cichy Kącik a ul. Legionów”.

Otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.bip.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac. P. Hudziec

2

