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Dąbrowa, dn. 11 stycznia 2022 r. 

OR.271.26.2021 

 

     Do wiadomości 

 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, którego przedmiotem jest „Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice (etap I a)”. 

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Proszę o informację jaka mieszanka mineralna ma być zastosowana? Dotyczy poz. 32 przedmiaru robót? 

Odp.: Minimalne kryteria jakie powinny spełniać zastosowane mieszanki wynoszą: 

ziarnistość - 0-11mm 

wodoprzepuszczalność – k=1,5*10-4 cm/s 

wytrzymałość na ścinanie Ts=74 KN/m² 

zdolność pochłaniania H2O 9,2 l/m² (przy gęstości gruntu 0,95 Ppr grubość warstwy 4 cm) 

max. pojemność kapilarna wodna (PK)=23% 

porowatość ogólna 33,4 poj.% 

objętość powietrza dla pF 1,8 (duże pory) = 11,9 poj.%. 

ciężar wbudowania – 2,00 t/m3 

zagęszczenie wg Proctora normalnego wynosi 2,099 g/cm3 Warstwy zagęszczone statycznie. 

 

2. Proszę o interpretację zapisu w dziale V pkt 1, dotyczy specyfikacji warunków zamówienia.  

Odp.: W związku z zaistniałą omyłką pisarską, Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów SWZ, 

gdzie: 

− Rozdz. V. ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice 

(etap I a)” zgodnie z projektem budowlanym. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszej 

specyfikacji. 

− Rozdz. V. ust. 2 wykreślony zostaje zapis w pkt. 2). tj. słowa: wykonanie projektu  

− Rozdz. V. ust. 3 pkt. 9). otrzymuje brzmienie: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane                           

z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń. 

− Rozdz. XX. ust. 1 pkt. 4) wykreślony zostaje zapis w myślniku (-) drugim tj. warunek wykonania 

dwóch dokumentacji projektowych. 

− Rozdz. XXI. ust. 3 pkt. 1) wykreślony zostaje zapis w ppkt. b. tj. wymóg złożenia wykazu 

wykonanych usług. 

− Rozdz. XXXIX. Ust. 1 wykreślony zostaje pkt. 6) tj.  słowa: załącznik nr 5 - wykaz usług, 
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W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy w ogłoszeniu, które otrzymują brzmienie: 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 

PKT. 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać się 

wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, 

w następującym zakresie: 

1) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli: 

− Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

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

okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej 

dwie roboty budowlane w przedmiotowym zakresie o wartości robót co najmniej 100.000,00 zł brutto 

każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców                    

o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 

−  Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które 

spełniają następujące warunki:  

o kierownik budowy– posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.  

 

PKT. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału   

w postępowaniu: 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                            

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - 

oświadczenie wstępne - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie 

zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP, aktualnych na dzień złożenia:  

1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

4 do SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,                  

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

inne odpowiednie dokumenty;  

b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 6 do SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na to, że zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia.  

 

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA 
/-/ Marcin Oszańca 

 


