
ZP-2380-304-33/2743/2017 Katowice, 29.08.2017r.

Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na:  „Budowa  nowej  siedziby  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Sosnowcu  przy ul. Aleksandra

Janowskiego w Sosnowcu” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela

następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31/09/2017r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią SIWZ oraz ogłoszeniem o zamówieniu termin składania ofert
został wyznaczony na dzień 14.09.2017r. godzina 12.00.
Zgodnie z treścią art 12a, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach,  jeżeli  jest  to  konieczne  a  wszczególności  jeżeli  zmiana,  o  której  mowa  powyżej,  jest  istotna,
w     szczególności dotyczy   określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania.
W ocenie Zamawiajacego żadna z powyższych zmian nie ma miejsca w obecnym etapie postępowania.

Pytanie 2: Proszę o zmianę zapisów treści SIWZ strona 6 rozdział IV- wykaz oświadczeń lub dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy punkt 2 z „Uproszczony kosztorys ofertowy
wraz z wykazami robocizny, i materiałów i sprzętu – nie dołączenie do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego
wraz  z  wykazami  robocizny,  materiałów lub  dołączenie  niepodpisanego  kosztorysu  ofertowego  przez  Wykonawcę
będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., ponieważ, niniejszy kosztorys
stanowi część oferty. Uproszczone kosztorysy muszą posiadać podsumowanie działów z narzutami” na „Uproszczony
kosztorys ofertowy– nie dołączenie do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego lub dołączenie niepodpisanego
kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2
ustawy  Pzp.,  ponieważ,  niniejszy  kosztorys  stanowi  część  oferty.  Uproszczone  kosztorysy  muszą  posiadać
podsumowanie działów z narzutami.” (Uwaga! Niedoprecyzowane zapisy- raz wymagane jest zestawienie robocizny,
materiałów i sprzętu, a raz robocizny i materiałów).

Odpowiedź: Zamawiający, celem ujednolicenia zapisów SIWZ w rozdziale IVA punkt 2 zdanie pierwsze usuwa słowa
"i sprzętu". W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  3:  Proszę  o  zmianę  zapisów  treści  SIWZ  strona  13  rozdział  X-  opis  sposobu  obliczania  ceny  punkt  2
z „Kosztorys  ofertowy  sporządzony  w  kalkulacji  uproszczonej  wraz  z  wykazami  robocizny,  i  materiałów  należy
dołączyć  jako  potwierdzenie  wyliczenia  ceny  ofertowej”  na  „Kosztorys  ofertowy  sporządzony  w  kalkulacji
uproszczonej  należy  dołączyć  jako  potwierdzenie  wyliczenia  ceny ofertowej”.  Natomiast  zestawienie  materiałów i
robocizny dołączy firma wybrana na drodze postępowania przetargowego do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  4:  Proszę  o  zmianę  zapisów  treści  SIWZ  strona  13  rozdział  X-  opis  sposobu  obliczania  ceny  punkt  3.
„Uproszczony kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ
oraz pozostałą dokumentację techniczną. Dokumentacja techniczna załączona do SIWZ stanowi materiał pomocniczy
do  sporządzenia  uproszczonego  kosztorysu  ofertowego  wraz  z  wykazami  robocizny  i  materiałów.  Uproszczone
kosztorysy  muszą  posiadać  podsumowanie  działów  z  narzutami”  na  „Uproszczony  kosztorys  ofertowy  należy
sporządzić w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz pozostałą dokumentację techniczną.
Dokumentacja techniczna załączona do SIWZ stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia uproszczonego kosztorysu
ofertowego. Uproszczone kosztorysy muszą posiadać podsumowanie działów z narzutami.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie  5:  Proszę  o  zmianę  zapisów  treści  SIWZ  strona  13  rozdział  X-  opis  sposobu  obliczania  ceny  punkt  4.
„Kosztorys ofertowy sporządzony w kalkulacji uproszczonej wraz z wykazami robocizny i materiałów ma zawierać
wszystkie pozycje przedmiaru i winien uwzględniać zastosowane przez Zamawiającego pozycje, ilości, współczynniki,
ze zmianami dokonanymi przez Zamawiającego przed terminem składania ofert” na „Kosztorys ofertowy sporządzony
w  kalkulacji  uproszczonej  ma  zawierać  wszystkie  pozycje  przedmiaru  i  winien  uwzględniać  zastosowane  przez
Zamawiającego  pozycje,  ilości,  współczynniki,  ze  zmianami  dokonanymi  przez  Zamawiającego  przed  terminem
składania ofert.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie  6:  Proszę  o  zmianę  zapisów  treści  SIWZ  strona  13  rozdział  X-  opis  sposobu  obliczania  ceny  punkt  5.
„UWAGA: Zamawiający dopuszcza w kosztorysie ofertowym zmiany metodą kalkulacji własnej wyłącznie w zakresie
nakładów roboczogodzin i mototgodzin wynikających z katalogów zawierających nakłady rzeczowe wyceny wskazane
w przedmiarze. Wszelkie inne nakłady, ilości lub wskaźniki określone w przedmiarze robót lub w katalogach muszą
pozostać  bez  zmian”  na  „UWAGA:  Zamawiający  dopuszcza  w kosztorysie  ofertowym  zmiany  metodą  kalkulacji
własnej  wyłącznie  w  zakresie  nakładów  roboczogodzin  i  mototgodzin  wynikających  z  katalogów  zawierających
nakłady rzeczowe wyceny wskazane w przedmiarze. Wszelkie inne ilości lub wskaźniki określone w przedmiarze robót
muszą pozostać bez zmian”. W przypadku braku zgody na zmianę proszę ujednolicić i doprecyzować warunki przetargu
i  tym  samym  udostępnić  zestawienie  robocizny  i  materiałów  z  wszelkimi  nakładami  jakie  muszą  obowiązywać
wszystkich Wykonawców, tak aby zapis był właściwy (skoro nie ma zgody na ingerencję w nakłady danego knr-u).
Należy zaznaczyć iż to Wykonawca kształtuje cenę za dany element przedmiaru, tym samym zapis ten ingeruje w
kalkulację Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do treści SIWZ strona 13 X-opis
sposobu obliczenia ceny pkt 5. Zapis wskazanego punktu w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7: Proszę o potwierdzenie iż uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  zapisami  Ustawy  Prawo  Budowlane  Wykonawca  nie  jest
uczestnikiem  procesu  budowlanego  a  zatem  z  mocy  prawa  nie  wynikają  żadne  obowiązki  wobec  Wykonawcy.
Natomiast  zgodnie  ze  wzorem  umowy  stanowiącym  załącznik  do  SIWZ  Wykonawca  zapewnia  ustanowienie
kierownika budowy, którego obowiązkiem zgodnie z art 22 ust 9 Ustawy Prawo Budowlane jest „zgłoszenie obiektu
budowlanego  do  odbioru  wpisem do dziennika  budowy oraz  uczestniczenie  w czynnościach  odbioru  zapewnienie
usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art 57 ust. 1 pkt 2.

Pytanie  8:  Czy  Zamawiający  konstruując  treść  zapisu  § 1  ust.  7  zdanie  drugie,  założył,  iż  jednostronna  zmiana
harmonogramu realizacji przez Zamawiającego może mieć miejsce jedynie w sytuacji zaistnienia zwłoki w realizacji
prac po stronie Wykonawcy, czy też taka zmiana oderwana jest od jakiejkolwiek przesłanki, zaś Zamawiający może
dowolnie dokonywać zmian harmonogramu w tym zakresie końcowego terminu realizacji umowy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym, mogą dotyczyć nie tylko
terminu realizacji robót.

Pytanie  9:  Czy  Zamawiający  konstruując  treść  zapisu  §  1  ust.  17  założył,  iż  Wykonawca  w  ramach  Umowy,
zobowiązany  będzie  do  wykonywania  prac  związanych  z  opisanym  tam przedsięwzięciem a  nie  uwzględnionych
w dokumentacji projektowej, ofercie lub w przedmiarach?

Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  iż  przewiduje  wykonanie  wybudowanie  podziemnego  połączenia  pieszego,
przyszłego budynku siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu z planowanym do wybudowania budynku siedzib
Prokuratury Rejonowej Sosnowiec Południe i Północ.  W przypadku podjęcia decyzji w zakresie budowy połączenia
pieszego, Zamawiający potraktuje jego budowę jako odrębne zamówienie (postępowanie przetargowe). Zatem budowa
podziemnego połączenia pieszego nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem przetargowym.

Pytanie 10: Czy Zamawiający konstruując treść § 2 ust. 16 założył, iż każda umowa podwykonawcza (dostaw, usługi)
niezależnie od wartości określonej w § 2 ust. 15 Umowy musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego na etapie
projektu umowy podwykonawczej?
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Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  każda  umowa  podwykonawcza  musi  zostać  zatwierdzona  przez
Zamawiającego na etapie projektu umowy podwykonawczej, po spełnieniu przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 15
wzoru umowy.

Pytanie 11: Czy Zamawiający formułując treść § 4 ust. 3 Umowy, założył możliwość:
a) zwrotu na rzecz Wykonawcy kosztów związanych ze zmianą terminu realizacji prac,
b) zmiany zapisu poprzez rezygnację z prawa dokonania zmiany " ..  w przypadku innych uzasadnionych okoliczności"
– jest to zapis dający zbyt dużą dowolność Zamawiającemu, poprzez brak odesłania do konkretnych przesłanek, co
narusza zapisy art. 144 PZP ust. 1 pkt. 1).

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  na  rzecz  Wykonawcy  kosztów  związanych  ze  zmianą  terminu
realizacji  prac.  Zamawiający informuje,  iz  poprzez  formułowanie zapisu " ..   w przypadku innych uzasadnionych
okoliczności" w § 4 ust. 3 wzoru umowy rozumie okoliczności wskazane w § 4 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 12: Czy Zamawiający formułując treść zapisu § 6 ust. 3 pkt. b) założył, iż – wbrew treści zapisu dokument
zabezpieczenia ma być jeden z podziałem (redukcją)  przypadającą po okresie wykonania umowy,  na okres  objęty
rękojmią za wady?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dokument zabezpieczenia może zostać złożony w formie jednego dokumentu
z podziałem (redukcją) przypadającą po okresie wykonania umowy, na okres objęty rękojmią za wady.

Pytanie 13: Czy Zamawiający formułując treść § 10 Umowy, założył możliwość wprowadzenia terminów na dokonanie
przez Zamawiającego odbiorów? Brak regulacji w tym zakresie jest niekorzystny dla Wykonawcy, albowiem ustalony
termin zakończenia prac może być niedotrzymany z powodu możliwości wydłużenia procedur odbiorowych, bez winy
Wykonawcy w tym zakresie?

Odpowiedź:  Zgodnie  z  §  10  ust.  5  wzoru  umowy  "Rozpoczęcie  czynności  odbiorowych  przez  komisję  nastąpi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w 14-tym dniu od daty zgłoszenia."
Zgodnie z § 4 ust. 1b wzoru umowy "Dzień zakończenia robót to dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót
odbioru końcowego."

Pytanie  14:  Czy Zamawiający  formułując  treść  zapisu  § 11  pkt  9,  założył  jego  usunięcie?  Obecny zapis  stanowi
poważne obciążenie dla Wykonawcy, albowiem w myśl przepisów prawa podatkowego powstaje obowiązek zapłaty
podatku VAT od odebranych robót.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 15: Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie robót będzie odbywało się na podstawie częściowego odbioru robót
dokonywanego  w  cyklach  miesięcznych.  Jeśli  Zamawiający  przewiduje  inną  częstotliwość  rozliczeń,  prosimy  o
precyzyjne wskazanie przewidywanego planu fakturowania.

Odpowiedź: Mając na uwadze zapisy wzoru umowy, w szczególności dotyczące możliwych zmian w harmonogramie
robót, oraz finansowania robót (§ 1 ust. 7, § 4 ust. 1C, § 4 ust. 3, § 11 ust. 8), Zamawiający nie jest w stanie określić
częstotliwości odbiorów częściowych, a co za tym idzie częstotliwości fakturowania.

Pytanie  16:  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Wykonawca  w  zakresie  spełnienia  warunku  dot.  Wskaźników  bieżącej
płynności finansowej oraz rentowności może polegać na zasobach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że zarówno
wskaźnik bieżącej płynności jak i rentowności będzie spełniony przez jeden podmiot i nie jest konieczne tworzenie
w tym celu konsorcjum.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie
systuacji  ekonomicznej  lub finansowej,  w szczególności  przedstawiając  zobowiązanie innego podmiotu wg.  wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli co najmniej jeden
podmiot posiada zdolność ekonomiczną wyznaczoną wymaganymi wskaźnikami, o których mowa w rozdziale III punkt
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3ba i 3bb SIWZ (jeden lub każdy z podmiotów, na którego zdolnościach powołuje się Wykonawca musi indywidualnie
posiadać wymaganą zdolność ekonomiczną), z uwagi na fakt, iż są to wskaźniki niemożliwe do zsumowania.

Pytanie 17: Proszę o informację, czy wyposażenie obiektu w meble stałe oraz ruchome jest w zakresie? Jeśli tak, proszę
o informację, gdzie należy poszczególne elementy wycenić?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż wyposażenie obiektu w meble nie jest objęte zakresem obecnego postępowania.

Pytanie 18: Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje zorganizowanie dla zainteresowanych wizji lokalnej?
Jeżeli tak to w jakim terminie?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  przewiduje  wizji  lokalnej  ponieważ  inwestycja  jest  projektowana  na  działce
niezagospodarowanej, wolnej od zabudowy.

Pytanie 19: Proszę o informację, gdzie zostały w przedmiarze przedstawione elementy konstrukcyjne części podziemnej
i części nadziemnej, które mają różne betony? Czy należy wycenić to w jednej pozycji tak jak przewiduje przedmiar?
Jeśli tak proszę o informację i rozbicie betonów na betony części podziemnej i nadziemnej w ramach ujednolicenia.

Odpowiedź:  Należy  wycenić  beton  danej  klasy  i  ekspozycji  dla  poszczególnych  elementów  konstrukcyjnych
(podziemnych i nadziemnych) zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie 20: Proszę o informację, jaki jest podział betonów na stropach, gdyż wg opisu jest jeden typ betonu tj.: C25/30,
natomiast na rysunkach są podane dwa typy tj.: C25/30 oraz C30/37. Tym samym proszę o uszczegółowienie dla jakich
stropów należy przyjąć poszczególne typy betonów?

Odpowiedź: Nadbeton stropów filigran – C25/30, Nadbeton stropów TT  – C30/37

Pytanie 21: Proszę o informację z jakiego betonu ma zostać wykonany podkład pod kanał żelbetowy? Z betonu B-10
wg dokumentacji, czy B-15 wg przedmiarów?

Odpowiedź: Podkład pod kanał żelbetowy ma być wykonany z betonu B-10 wg dokumentacji.

Pytanie 22: SIWZ Rozdz. I pkt. 5
Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy PZP, obowiązek wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia
(zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę nazw
firm podwykonawczych, uzależniony jest od "zamiaru" i świadczy wyłącznie o zamiarze istniejącym w chwili złożenia
oferty. Zatem jeśli Wykonawca potrafi na etapie składania ofert wskazać jednoznacznie zakres robót, który zamierza
podzlecić do wykonania podwykonawcom, powinien to zrobić.  Jeśli jednocześnie nie dokonał wyboru konkretnych
podwykonawców  do  wykonania  wskazanych  zakresów,  nie  ma  obowiązku  wskazywania  ich  nazw  i  danych
kontaktowych. Ponadto zamiar ten nie jest niezmiennym składnikiem oświadczenia woli. Wykonawca nie musi więc z
niego skorzystać,  tj.  zawsze może wykonać zamówienie samodzielnie mimo, iż zamierzał z podwykonawstwa  (nie
oferując potencjału podmiotu trzeciego) korzystać. Z drugiej strony, brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa w
chwili składania oferty nie przesadza o niemożności powstania takiego zamiaru w przyszłości.
Powyższe koresponduje z treścią art. 36b ust. 1A ustawy PZP.
W związku z powyższym:
A. Prosimy o potwierdzenie,  ze w przypadku gdy Wykonawcy na etapie składania ofert  nie są znane nazwy firm
podwykonawczych, a Wykonawca mimo tego zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to w
załączniku  nr  1  do  SIWZ  pkt.  13  Formularza  Oferty  Wykonawca  nie  ma  obowiązku  podania  nazw  i  danych
kontaktowych podwykonawców. (Chodzi oczywiście o sytuację, w której Wykonawca nie korzysta z zasobu podmiotu
trzeciego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu).
B. Prosimy o potwierdzenie, że określenie zakresu prac przewidzianych do podzlecenia firmom podwykonawczym nie
wyklucza zmiany / poszerzenia tego zakresu na etapie prowadzenia robót.

Odpowiedź: W przypadku gdy Wykonawcy na etapie składania ofert nie są znane nazwy firm podwykonawczych,
Wykonawca nie musi ich wykazywać w formularzu ofertowym i w JEDZ. Udział podwykonawcy w realizacji robót jest
możliwy na każdym etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, po spełnieniu przesłanek zawartych w § 2 wzoru
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umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający potwierdza, że określenie zakresu prac przewidzianych do podzlecenia
firmom  podwykonawczym  nie  wyklucza  zmiany  /  poszerzenia  tego  zakresu  na  etapie  prowadzenia  robót  z
zachowaniem zasad określonych w § 2 wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 23: SIWZ Rozdz. V pkt. 5.
Przywołany zapis SIWZ pozostaje w sprzeczności z art. 38 ust.  1 ustawy PZP, który mówi o wpływie wniosku o
wyjaśnienie  treści  SIWZ  „nie  później  niż  do  końca  dnia  (...)”.  Koniec  dnia  rozumiany  jest  jako  koniec  dnia
kalendarzowego i absolutnie nie należy go wiązać z godzinami pracy Zamawiającego. Prosimy zatem o potwierdzenie,
iż jeśli Wykonawca złoży wniosek o udzielenie wyjaśnienia treści SIWZ po godzinie 16 – tej dnia, w którym mija
termin składania wniosków, Zamawiający uzna wniosek za złożony w terminie.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje  zapisy SIWZ.  Zamawiający potwierdza  iż  jeśli  Wykonawca złoży wniosek
o udzielenie  wyjaśnienia  treści  SIWZ  po  godzinie  16  –  tej  dnia,  w  którym  mija  termin  składania  wniosków,
Zamawiający uzna wniosek za złożony w terminie.
Ponadto Zamawiający informuje,  iż  kwestia  wpływu korespondencji  do Zamawiającego po godzinie 15-30 została
uregulowana w rozdziale V SIWZ po punkcie 5.

„Uwaga: W  przypadku  przesłania  dokumentu  po  godzinie  15.30  w  dniu  roboczym  spowoduje,  iż  zostanie  on
zarejestrowany u Zamawiającego w następnym dniu roboczym z wpływem wynikającym z daty i godziny faktycznego
otrzymania korespondencji. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany
u Zamawiającego w pierwszym następującym dniu roboczym z wpływem wynikającym z daty i godziny faktycznego
otrzymania korespondencji.”

Pytanie 24: Proszę o informację, z jakiego betonu wykonane są oczepy oraz podwaliny fundamentowe budynków?

Odpowiedź: Oczepy oraz podwaliny fundamentowe dla obu budynków mają być wykonane z betonu C30/37.

Pytanie 25: Proszę o informację, z jakiego betonu wykonane są stropy w budynku B i C?

Odpowiedź: Stropy w budynku B i C zaprojektowano jako prefabrykowane z płyt kanałowych sprężone oraz lokalnie
jako  wylewki  żelbetowe.  Beton  dla  płyt  kanałowych  prefabrykowanych  SP  klasy  C50/60.  Beton  dla  wylewek
żelbetowych klasy C25/30.

Pytanie 26: Proszę o informację, jaki udźwig ma mieć winda? Są rozbieżności pomiędzy przedmiarem -675kg, a 630-
dokumentacją.

Odpowiedź: Należy ująć w wycenie windę o udźwigu 675 kg zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 27: Na podstawie art.  38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych z późn.  zm.
zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu dotyczące
wykazania zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na należytym wykonaniu wykonał dwie roboty budowlane
polegające na wybudowaniu nowego obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 30 000 000,00 zł brutto
każda robota (Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie może
powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego tj. Wykonawca musi spełnić warunek samodzielnie, składając ofertę sam
lub ofertę  wspólną w ramach np. konsorcjum) dopuści  wykazanie zdolności  technicznej  lub zawodowej zgodnie z
definicja budowy zgodną z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj: 
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(…)
6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej,  jeżeli  Wykonawca  wykonał  dwie  roboty  budowlane  polegające  na  wybudowaniu  nowego  obiektu
użyteczności publicznej o wartości co najmniej 30 000 000,00 zł brutto każda robota. Poprzez wybudowanie nowego
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obiektu użyteczności  publicznej,  Zamawiający  rozumie  powstanie  nowego,  w określonym miejscu,  nieistniejącego
wcześniej  obiektu  użyteczności  publicznej.  Tym  samym  Zamawiający  nie  uzna  za  spełnienie  warunku,  jeżeli
Wykonawca  wykaże  się  robotami  budowlanymi  w  zakresie  odbudowy,  rozbudowy  czy  nadbudowy  obiektu
budowlanego.

Pytanie 28: Czy Zamawiający uzna warunek wiedzy i  doświadczenia za spełniony jeśli  Wykonawca wystartuje w
formie  konsorcjum i  przedstawi  doświadczenie  spełniające  wymogi  Zamawiającego  w  następujący  sposób:  Jedna
robota wykonana wspólnie przez konsorcjum, które planuje złożyć ofertę  w w/w postępowaniu oraz druga robota
wykonana przez Wykonawcę, który w w/w postępowaniu będzie pełnił funkcję lidera.

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli Wykonawca,
który składa ofertę  wspólną (w konsorcjum) wykaże się doświadczeniem wykonania jednej roboty wspólnie przez
konsorcjum i drugiej roboty samodzielnie, chyba, ze w przypadku roboty wykonanej w ramach konsorcjum wskaże
wyłącznie  zakres  faktycznie  zrealizowanych  przez  niego  prac,  zgodnie  z  postawionym  przez  Zamawiającego
warunkiem na kwotę 30 000 000,00 zł brutto.
Zatem,  Wykonawca  spełni  warunek  postawiony  w  rozdziale  III.2  SIWZ,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  się  dwoma
robotami budowlanymi na kwotę 30 000 000 zł brutto każda.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. (sygn. C-387/14):

(…) „62) […], gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to
należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w
prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.
63) […], wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez
względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej
z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta grupa wykonawców.
64)  Wynika  z  tego,  że  wykonawca  nie  może  polegać,  do  celów  wymaganego  przez  instytucję  zamawiającą
doświadczenia, na realizacji świadczeń przez innych członków grupy wykonawców, w których realizacji faktycznie i
konkretnie nie brał udziału.” (...)

Pytanie 29: SIWZ Rozdz. III pkt. 2b)
Prosimy o doprecyzowanie jakimi dokładnie uprawnieniami ma się legitymować osoba przewidziana na stanowisko
kierownika robót telekomunikacyjnych, czy mają to być uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej czy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii,
instalacji i urządzeń liniowych oraz stacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od kierownika robót telekomunikacyjnych posiadania uprawnień budowlanych do
kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  2014  poz.  1278),  bądź  uprawnień
równoważnych w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń wydanych na podstawie poprzednich rozporządzeń.
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