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    Urząd Miejski w Krośniewicach 

99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5  tel. (24) 252-30-24, fax (24) 254-77-82 

 

Krośniewice, 05.05.2022 r.  
IŚZ.271.4.7.2022 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na „Budowę kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu 
(kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach”. Numer postępowania: 
IŚZ.271.4.2022 

 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn.zm.) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz 
instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach, w związku  
z zapytaniem Wykonawcy: 
 
PYTANIE 1: 
Po zapoznaniu się ze specyfikacją prac przewidzianych przy realizacji Zamówienia, z uwagi na fakt, 
że będzie wybudowany monitoring za co odpowiedzialny jest kierownik robót telekomunikacyjnych, a nie 
robót elektrycznych prosimy o dodanie zapisu dotyczącego kierownika robót telekomunikacyjnych. Na 
uzasadnienie konieczności dodania kierownika prac w zakresie telekomunikacji w załączeniu przesyłam 
pytanie oraz odpowiedź z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poniżej przesyłam przykładowy zapis: c) 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia osobę, 
która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 5-letnie 
doświadczenie na stanowisku kierownika robót/budowy (w tym co najmniej na jednej 
budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji monitoringu terenu i wartości robót nie mniejszej niż 
200 000,00 PLN brutto). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII 
SWZ. Jednocześnie informuję, że roboty budowlane należy wykonać, zgodnie z projektem budowlanym 
oraz Ustawą Prawo Budowlane.  
 
PYTANIE 2: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada przedmiarów w formie edytowalnej.  
 
 

 
Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe 

wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający  
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.  

 
Z poważaniem 
 
    Burmistrz 

 
           Katarzyna Erdman 
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