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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w 

Zwoleniu.”    

Numer ogłoszenia o zamówieni 148407 – 2012 z dnia 08.07.2012r. 
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami), 

wyjaśniam, co następuje:  

 

 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego edytowalnej wersji załączników do 

SIWZ: zał. nr 1, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5 zał. nr 6. zał. nr 7, zał. nr 8. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu dzisiejszym dołączył do SIWZ w/w załączniki w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 2 

Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej 

upoważnionym przedstawicielom naszej firmy. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wszyscy Wykonawcy zainteresowani wizją na terenie planowanej 

inwestycji mogą jej dokonać w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7.30 – 15.30. Wskazane jest wcześniejsza telefoniczne poinformowanie 

zamawiającego o planowanym przybyciu.. 

 
Pytanie 3 

 

Czy na dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.3.1. 

pakt 1). 2) i 5) SIWZ Zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą osobą pod warunkiem, 

że posiada ona odpowiednie uprawnienia? 

 

mailto:burmistrz@zwolen.pl


Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aby ta sama osoba mająca odpowiednie uprawnienia mogła kierować 

i nadzorować roboty budowlane w specjalnościach do, których posiada uprawnienia 
 

 

Ponadto Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych poinformował Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności, polegającej 

na zastrzeżeniu w pkt. 3.9. SIWZ, możliwości powierzenia podwykonawcą robót konstrukcyjno – 

budowlanych i wniósł o wykreślenie z treści SIWZ tego zapisu. Powyższe zostało uzasadnione 

naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i 

uniemożliwieniem  przez Zamawiającego udziału w realizacji zamówienia podwykonawców.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uznaje zasadności powyższego wniosku i podtrzymuje zapis pkt 3.9. SIWZ w 

dotychczasowym brzmieniu, którego treść jest zgodnie z art. 36.ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 

Nie narusza on zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i umożliwia 

udział w wykonaniu zamówieniu podwykonawców innych branż za wyjątkiem konstrukcyjno – 

budowlanej, która jest kluczowa ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia. Ponad to firmy 

mogą tworzyć konsorcjum. 
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