
Mielec, dnia 29.01.2018 r.

8/ZP/2017

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy  
ul. Solskiego 1 w Mielcu

    W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na 
podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                      
(Dz.U. 2017.1579) wyjaśnia treść SIWZ i jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 
powołanej ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ we wskazanym poniżej zakresie:

PYTANIE  NR 6
Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ poprzez jednoznaczne wskazanie czy wszystkie trzy wymagania zawarte w Rozdziale I pkt 7.2 
ppkt 3a mają być spełnione przez każdą jedną wskazaną przez Wykonawcę robotę budowlaną czy też 
te trzy warunki mogą być spełnione łącznie przez 2 lub więcej wskazanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych tj. np. Zamawiający uzna warunek 2) za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże realizację 
2 robót budowlanych zawierających baseny o powierzchni 150 m2 i 250 m2?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że dokonuje zmiany w zakresie warunków 
udziału w postępowaniu w następujący sposób:

1. treść IDW w pkt 7.2 pkt 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) zdolność techniczna:
Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) 
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej spełniającej następujące 
warunki: 

1) dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na budowie basenu lub aquaparku,
2) o sumarycznej powierzchnia lustra wody co najmniej 250 m2. 
3) o wartości co najmniej  25.000.000,00  zł (bez podatku Vat)”

a) treść IDW w pkt 7.2 pkt 3 lit. b) w zakresie wymagań dla kierownika robót w specjalności 
sanitarnej otrzymuje brzmienie:

„2) Kierownik robót w specjalności sanitarnej spełniający następujące warunki: 
a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów; 
b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej lub kierownika 
budowy w przedmiotowej branży  nad realizacją robót budowlanych na jednej inwestycji (przez okres 
co najmniej  minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku  o sumarycznej 
powierzchnia lustra wody co najmniej 250 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 
25.000.000 zł (bez podatku Vat);”



  

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1) w Tomie I rozdział 1 pkt 8.7.1 lit b SIWZ otrzymuje brzmienie:

„b)  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.”

2) W Tomie I rozdział 1 w pkt 12 daty 01.02.2018 r. zastępuje się datą 16.02.2018 r. 
Miejsca i terminy pozostają bez zmian.

3) W Tomie II §14 ust. 1 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) za opóźnienie w zachowaniu terminu określonego w § 2 ust. 1 - w wysokości 20 000,00 
(dwadzieścia tysięcy) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”

4) W Tomie II §14 ust. 1 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub w 
okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia w usunięciu wad – za każdy przypadek opóźnienia w usuwaniu stwierdzonych wad,”

5) W Tomie III Zamawiający dokonuje następujących zmian/uzupełnień:

a) Zamieszcza się dokumentację zamienną - Projekt Budowlany – decyzja nr 946/2017 z dnia 
11.12.2017

b) Zamieszcza się zmiany/uzupełnienia dokumentacji projektowej w branżach: sanitarnej, 
drogowej, małej architekturze oraz technologii basenowej w postaci rysunków, ST 
zamiennych oraz opisów technicznych.

W konsekwencji powyższych zmian Zamawiający zamieszcza obowiązującą treść formularza 3.5.

Z poważaniem, 



Formularz 3.5

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Wykaz osób

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.  Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu 
oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Lp.
Zakres

wykonywanych
czynności  

Nazwisko
i imię

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie 
Podstawa

dysponowania

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

1.

Kierownik budowy
posiadający

uprawnienia do
kierowania robotami

budowlanymi bez
ograniczeń w
specjalności

konstrukcyjno –
budowlanej 

Posiada  uprawnienia
do kierowania

robotami
budowlanymi bez

ograniczeń w
specjalności

konstrukcyjno –
budowlanej
TAK/NIE*

pracownik
Wykonawcy*

pracownik
innego

podmiotu –
dysponowanie
na zasadach

określonych w
art. 22a ustawy

Pzp*

2.

Kierownik robót
posiadający

uprawnienia do
kierowania robotami

budowlanymi bez
ograniczeń w
specjalności

instalacyjnej w
zakresie sieci,

instalacji i urządzeń
cieplnych,

wentylacyjnych,
gazowych,

wodociągowych i
kanalizacyjnych

Posiada uprawnienia
do kierowania

robotami
budowlanymi bez

ograniczeń w
specjalności

instalacyjnej w
zakresie sieci,

instalacji i urządzeń
cieplnych,

wentylacyjnych,
gazowych,

wodociągowych i
kanalizacyjnych

TAK/NIE*

pracownik
Wykonawcy*

pracownik
innego

podmiotu –
dysponowanie
na zasadach

określonych w
art. 22a ustawy

Pzp*

3.

Kierownik robót
posiadający

uprawnienia do
kierowania robotami

budowlanymi w
specjalności

Automatyki (AKPIA)

Posiada wykształcenie
wyższe techniczne

TAK/NIE*

pracownik
Wykonawcy*

pracownik
innego

podmiotu –
dysponowanie
na zasadach

określonych w
art. 22a ustawy

Pzp*



4.

Kierownik robót
posiadający

uprawnienia do
kierowania robotami

budowlanymi bez
ograniczeń w
specjalności

instalacyjnej w
zakresie sieci,

instalacji i urządzeń
elektrycznych i

elektroenergetycznych

Posiada uprawnienia
do kierowania

robotami
budowlanymi bez

ograniczeń w
specjalności

instalacyjnej w
zakresie sieci,

instalacji i urządzeń
elektrycznych i

elektroenergetycznych
TAK/NIE*

pracownik
Wykonawcy*

pracownik
innego

podmiotu –
dysponowanie
na zasadach

określonych w
art. 22a ustawy

Pzp*

Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wskazany w pkt 2 Wykazu:
Posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru  branży sanitarnej lub kierownika 
budowy w przedmiotowej branży  nad realizacją robót budowlanych na jednej inwestycji (przez okres co 
najmniej  minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku  o sumarycznej 
powierzchnia lustra wody co najmniej 250 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 25.000.000 zł 
(bez podatku Vat) opisane w tabeli:

Doświadczenie  w 
sprawowaniu funkcji 
Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót nad 
realizacją robót 
budowlanych  na 
inwestycji pn. 

Wartość 
robót 
min./ zł 
brutto/

Okres pełnienia 
funkcji Kierownika 
Budowy/Kierownika 
Robót na wskazanej 
inwestycji

Zakres robót Inwestor

Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
automatyki (AKPIA) wskazany w punkcie 3 Wykazu:
Posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie automatyki AKPIA lub 
kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją robót budowlanych na jednej inwestycji (przez 
okres co najmniej  minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku  o wartości robót 
budowlanych co najmniej 25.000.000 zł (bez podatku Vat) opisane w tabeli:

Doświadczenie  w 
sprawowaniu funkcji 
Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót nad 
realizacją robót 
budowlanych  na 
inwestycji pn.

Wartość 
robót 
min./ zł 
brutto/

Okres pełnienia 
funkcji Kierownika 
Budowy/Kierownika 
Robót na wskazanej 
inwestycji

Zakres robót Inwestor



Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych wskazany w pkt 4 Wykazu:
Posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub kierownika budowy w przedmiotowej branży
nad realizacją robót budowlanych na jednej inwestycji (przez okres co najmniej  minimum 12 miesięcy) 
polegającej na budowie basenu lub aquaparku  o wartości robót budowlanych co najmniej 25.000.000 zł (bez
podatku Vat opisane w tabeli:

Doświadczenie  w 
sprawowaniu funkcji 
Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót nad 
realizacją robót 
budowlanych  na 
inwestycji pn.

Wartość 
robót 
min./ zł 
brutto/

Okres pełnienia 
funkcji Kierownika 
Budowy/Kierownika 
Robót na wskazanej 
inwestycji

Zakres robót Inwestor

Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach zawodowych  
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, i w kolumnie (6) wskaże inną niż 
„pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 
dysponował tymi osobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10.7 IDW.

____________ dnia __ __ ____ roku 

__________________________________

      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

______________________________
* - niepotrzebne skreślić


