
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły 

 

 
 

WI.271.1.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy                

ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach”. 

„Projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 

  

  
 1 

 

ul. Dworcowa 26 tel.  61 29 27 501 www.szamotuly.pl 

64-500 Szamotuły fax   61 29 20 072 umig@szamotuly.pl 

                                                                              Szamotuły, 10 lutego 2023 r. 

 

 

WI.271.1.2023 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na 

podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy                                  

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00037973/01 

z dnia 17 stycznia 2023 r. pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego 

Felińskiego w Szamotułach” w związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pytania i odpowiedzi: 

1. Prosimy o potwierdzenie warunku stawianego dla kierownika budowy a dokładnie czy kierownik 

budowy musi pełnić funkcję kierownika budowy przez okres minimum 5 lat od dnia uzyskania 

uprawnień. W zakresie kierownika robót drogowych prosimy o rozszerzenie o możliwość uznania 

doświadczenia poprzez pełnienie funkcji kierownika robót w specjalności drogowej a nie tylko 

kierownika budowy. W zakresie kierownika robót sanitarnych prosimy o potwierdzenie że 

Zamawiający oczekuje minimum 5 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót w tej 

branży. W zakresie kierownika robót telekomunikacyjnych prosimy o możliwość uznania 

doświadczenia wskazanej osoby na stanowisku kierownika robót w branży telekomunikacyjnej. 

Ad. 1 

„Zamawiający w związku z pytaniem Wykonawcy wskazuje, że potwierdza, iż kierownik budowy 

musi pełnić funkcję kierownika budowy przez okres minimum 5 lat od dnia uzyskania uprawnień. 

Zamawiający rozszerza możliwość uznania doświadczenie poprzez pełnienie funkcji kierownika robót 

w specjalności drogowej. W zakresie kierowania robotami sanitarnymi Zamawiający wskazuje, że                 
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5 letnie doświadczenie dotyczy kierownika budowy lub robót w tej branży. Zamawiający jednocześnie 

wskazuje, że dokonuje zmiany dot. kierownika robót w branży telekomunikacyjnej poprzez określenie, 

że kierownik robót tej branży ma posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub robót tej branży. Jednocześnie w związku z pytaniem Wykonawcy 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 SWZ:  

Było:  

„4)       zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku oświaty lub 

budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. drogi, kanalizacja sanitarna, 

deszczowa, sieć wodociągowa, oświetlenie zewnętrzne itp.) o wartości minimum 5.000.000,00 zł 

brutto każda z nich, (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy).  

Uwaga !!! Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie w ramach jednej umowy, przy czym jeśli 

Wykonawca wykonywał zamówienie wspólnie z innym wykonawcą (np. jako konsorcjum) 

uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie.  

 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje następującymi osobami, które 

zostaną skierowane do realizacji zamówienia:  

1.         Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym minimum 5-letnie 

doświadczenie w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia 

uzyskania uprawnień; 

2.         Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy tej branży; 
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3.         Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności elektrycznej, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót tej branży; 

4.         Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w w/w specjalności. Zamawiający 

uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień; 

5.         Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

posiadającym minimum    5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru tej branży. 

Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień. 

Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych uprawnień.  

UWAGA!  

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.) - które pozwalać będą na pełnienie określonych 

funkcji w zakresie objętym umową.” 

Jest: 

4)       zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku oświaty lub 

budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. drogi, kanalizacja sanitarna, 
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deszczowa, sieć wodociągowa, oświetlenie zewnętrzne itp.) o wartości minimum 5.000.000,00 zł 

brutto każda z nich, (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy).  

Uwaga !!! Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie w ramach jednej umowy, przy czym jeśli 

Wykonawca wykonywał zamówienie wspólnie z innym wykonawcą (np. jako konsorcjum) 

uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie.  

 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje następującymi osobami, które 

zostaną skierowane do realizacji zamówienia:  

1.         Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym minimum 5-letnie 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy tej branży; 

2.         Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie                           

w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót tej branży; 

3.         Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności elektrycznej, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie                      

w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót tej branży; 

4.         Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy lub robót tej branży; 

5.         Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

posiadającym minimum    5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót 

tej branży.  
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Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień. 

Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych uprawnień.  

 

UWAGA!  

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.) - które pozwalać będą na pełnienie określonych 

funkcji w zakresie objętym umową.” 

 

2. Istnieje rozbieżność w przesłanej dokumentacji – na rzucie parteru, kładach elewacji oraz liście 

produktów widnieją następujące elementy: kosze na śmieci, stojaki do rowerów, ścianki 

wspinaczkowe, tablice edukacyjne, warzywniaki w skrzynkach oraz ścieżki sensoryczne, natomiast nie 

widnieją w przedmiarze. Prosimy o informację czy ww. elementy podlegają wycenie. Jeżeli tak to 

prosimy o uzupełnienie kosztorysu o brakujące pozycje z uwzględnieniem ich ilości. 

Ad. 2 

W/w elementy nie podlegają wycenie. 

3. W związku z „Wyjaśnieniami SWZ 7… .pdf” na pytania nr 7 i 8 prosimy o przesłanie poprawionego 

przedmiaru uwzględniającego poprawne ilości wyposażenia. 

ad. 3 

W załączeniu zmieniony przedmiar robót na zagospodarowanie terenu. 
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Ponadto w załączeniu zamieszczamy zmieniony plan zagospodarowania terenu i przedmiar robót – 

zagospodarowanie terenu. 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp, w związku z udzielonymi 

wyjaśnieniami oraz dokonanymi modyfikacjami treści SWZ zmianie ulega termin składania, 

otwarcia ofert, termin związania ofertą w następujący sposób:  

XIV.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 18.03.2023 roku. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Winno być: 

XIV.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 21.03.2023 roku. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Jest: 

XVII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: platformazakupowa.pl/pn/szamotuly w myśl Ustawy na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  do dnia 17.02.2023 r. do godz. 10:00. 

 

Winno być: 

XVII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: platformazakupowa.pl/pn/szamotuly w myśl Ustawy na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  do dnia 20.02.2023 r. do godz. 10:00. 

Jest: 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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XVIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.02.2023 r., o godzinie 10:00. 

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż  

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Planowany termin otwarcia w dniu 17.02.2023 r. o godzinie 10:30.  

 

Winno być: 

XVIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2023 r., o godzinie 10:00. 

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

     Planowany termin otwarcia w dniu 20.02.2023 r. o godzinie 10:30.  

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Termin składania 

ofert zostaje przedłużony do dnia 20 lutego 2023 r. , natomiast godzina składania ofert nie ulega 

zmianie. W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający zmieni treść ogłoszenia                                   

o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie opublikowane w dniu dzisiejszym. 

 
Załączniki: 

1. SWZ – Aktualizacja 

2. Przedmiar zagospodarowanie terenu – zmiana 

3. Plan zagospodarowania terenu - zmiana 

 



 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły 

 

 
 

WI.271.1.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy                

ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach”. 

„Projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 

  

  
 8 

 

ul. Dworcowa 26 tel.  61 29 27 501 www.szamotuly.pl 

64-500 Szamotuły fax   61 29 20 072 umig@szamotuly.pl 

 

 

 

 

 

 


		2023-02-10T15:10:22+0100




