
Znak: AG-I.272.1.16.2017                                                                            Kielce, dn. 27 września 2017 
r. 
 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Modernizacja dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW oraz 
wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpożarowej w budynku A”, znak: 
AG-I.272.1.16.2017. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z zadanymi pytaniami udziela 
wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
Zgodnie z SIWZ pkt. XV warunki udziału w postepowaniu, w zakresie części I o udzielenie zamówienia 
publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
w specjalności inżynieryjnej drogowej, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, oraz osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji 
kierownika robót. 
Proszę o wyjaśnienie czy dysponowanie jedną osobą posiadającą zarówno uprawnienia budowlane  
w specjalności inżynieryjnej drogowej jak i konstrukcyjno-budowlane spełnia warunek udziału  
w postepowaniu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zarówno w CZĘŚCI I jak i CZĘŚCI II dopuści by jedna osoba posiadała więcej niż jedno 
uprawnienie budowlane wymagane przez Zamawiającego. 
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
Pytanie 2: 
Wymagane jest dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej 
drogowej, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy. 
Proszę o sprecyzowanie czy dysponowanie tą samą osobą do pełnienia w/w funkcji zarówno dla 
CZĘŚCI I i CZĘŚCI II, dopuszcza Wykonawcę do udziału w postepowaniu.  
 
Odpowiedź: 
Tak w przypadku wyłonienia jednego Wykonawcy łącznie dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II.  

 
Pytanie 3: 
Proszę o informację czy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Kosztorys ofertowy razem z ofertą. 
 
Odpowiedź: 



Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego. 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
 
1. W rozdziale XV ust. 1 pkt 1 lit. c SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
c) zdolności technicznej lub zawodowej  
w zakresie CZĘŚCI I: 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika 
budowy; 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika 
robót; 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która 
przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót; 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję 
kierownika robót. 
 
w zakresie CZĘŚCI II: 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika 
budowy; 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która 
przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót; 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję 
kierownika robót. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 
ustawy oraz wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. 

Jest: 



c) zdolności technicznej lub zawodowej  
w zakresie CZĘŚCI I: 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika 
budowy; 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika 
robót; 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która 
przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót; 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję 
kierownika robót. 
 
w zakresie CZĘŚCI II: 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika 
budowy; 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która 
przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót; 
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję 
kierownika robót. 
 
Uwaga: 
Zamawiający zarówno w CZĘŚCI I jak i CZĘŚCI II dopuści by jedna osoba posiadała więcej niż 
jedno uprawnienie budowlane wymagane przez Zamawiającego. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 
ustawy oraz wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. 

2. W rozdziale XX ust. 1-3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 



1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 2 października 2017 roku, do godziny 11.30.  
 

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Budynek A, pokój 332  
oraz opisana:  
„Modernizacja dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW oraz 
wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpożarowej w budynku A” 
Nie otwierać przed dniem 2 października 2017 roku, godz. 12.00. 
 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2 października 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie 
Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332. 

 
Jest: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 3 października 2017 roku, do godziny 11.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Budynek A, pokój 332  
oraz opisana:  
„Modernizacja dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW oraz 
wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpożarowej w budynku A” 
Nie otwierać przed dniem 3 października 2017 roku, godz. 12.00. 
 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 października 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie 
Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332. 

 
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenia terminu 

składania i otwarcia ofert.  
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach.  

 


