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Zdzieszowice, 18.11.2022 r. 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści przetargu 

 

Nr postępowania: 28/B/2022 

 

Nazwa postępowania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona 

 

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. 2022 poz. 1710). Postępowanie jest 

prowadzone bez zastosowania przepisów w/w Ustawy, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) – jako 

zamówienie sektorowe, z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Pzp. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w trybie przetargu oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

Pytanie 1: 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym o numerze referencyjnym 28/B/2022 pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona”, firma (…) kieruje zapytanie dotyczące 

wymogu zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt IV ppkt 3. o posiadaniu przez 

kierownika robót drogowych doświadczenia zawodowego polegającego na wykonaniu drogi 

o nawierzchni bitumicznej klasy G. Przedmiot zamówienia w zakresie odtworzenia nawierzchni 

bitumicznej dotyczy drogi klasy Z. Czy w związku z powyższym wystarczającym będzie posiadanie 

przez kierownika robót drogowych doświadczenia w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, 

t.j. uprawnień oraz doświadczenia na wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej klasy Z. 

 

Pytanie nr 2: 

W związku, że inwestycja przebiega przez drogi powiatowe kl. Z oraz gminne klasy L, wnoszę o zmianę 

warunku dot. kierownika robót drogowych tj.  

„doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych 

w zakresie wykonywania robót drogowych, w tym co najmniej na jednym, zakończonym w ciągu ostat-

nich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie polegającym na wykonaniu 

drogi o nawierzchni bitumicznej klasy G o wartości bez podatku VAT minimum 1.000.000 PLN;  

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogo-

wej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

drogowe*, łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego”. 

 

Odpowiedź: 

W związku z tym, że pytanie 1 i 2 dotyczą tego samego zakresu Zamawiający udziela jednej odpowiedzi. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku dot. kierownika robót drogowych na następujące: 

 

„Kierownik Robót Drogowych – posiadający: 

− doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowla-

nych w zakresie wykonywania robót drogowych, w tym co najmniej na jednym, zakończonym w ciągu 

ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie polegającym na wyko-

naniu drogi o nawierzchni bitumicznej klasy Z o wartości bez podatku VAT minimum 1.000.000 

PLN;  

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności dro-

gowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
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w specjalności drogowe*, łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej izby samo-

rządu zawodowego.” 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść zapisu SWZ w pkt IV.2.d).3. 

 

Załączono skorygowaną treść SWZ. 

 
      Sporządził: 

 Magdalena Traczyk 

 Pełnomocnik ds. zamówień publicznych 

 


