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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY  
DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-

Kramarzówka-Helusz w km 0+000 - 8+365 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 1: 
 

  1.  Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kierownika 
budowy oraz kierownika robót drogowych, jeżeli Wykonawca przedstawi kierownika budowy oraz kierownik 
robót drogowych jako jedną osobę? Czy Zamawiający wymaga dwóch kierowników (osoby) tj. budowy         
i robót drogowych? Czy jedna osoba może pełnić obie funkcje? 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy i kierownika robót w jednej osobie. 
 

 
Pytanie 2: 
 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kierownika budowy 
oraz kierownika robót drogowych, jeżeli będą te osoby posiadały uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej? 
 
 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający wymaga, żeby powyższe osoby posiadały uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. 

 
 
 

Pytanie 3: 
 

Kryterium w zakresie doświadczenia KIEROWNIKA BUDOWY – proszę wyjaśnić aby uzyskać jak najwięcej 
punktów Kierownik musi posiadać doświadczenie na 3 więcej zadań w zakresie pełnienia funkcji 
Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru robót drogowych polegającym na 
budowie , przebudowie lub remoncie dróg (z wyłączeniem remontów cząstkowych) o wartości robót nie 
mniejszej niż 5.000.000,00 zł( brutto) każde zadanie? Czy wystarczy jak Kierownik Budowy ma 
doświadczenie na 3 więcej zadań w zakresie pełnienia funkcji Kierownika budowy, Kierownika robót 
drogowych lub Inspektora nadzoru robót drogowych polegającym na budowie , przebudowie lub remoncie 
dróg? 

 

Odpowiedź: 

 

Aby uzyskać jak największą ilość punktów, wartość każdego zadania musi być nie mniejsza niż 
5.000.000,00 zł (brutto). 
 
 
 

Sprawę prowadzi: 
mgr Marcin Cetnarowicz - Inspektor 
tel. 16 621 64 49  wew: 27 
tel. kom.: 730 611 617  
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
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                                                                                                                                                                mgr Robert Dąbrowski 
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