
 

 

 

Kielce, 11.03.2022 r. 

A-II.271.6.2022 
 

 
Wykonawcy 
 
 
Dotyczy: 

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na budowę wodociągu 
i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szajnowicza - Iwanowa 

 
 

Pytanie do SWZ, odpowiedź, zmiana SWZ w tym zmiana terminu składania ofert 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 w zw. z art. 8 ust. 4 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Zamawiającego 
przedstawiam treść pytania Wykonawcy, jakie wpłynęło w dniu 09.03.2022 r., odpowiedź 
Zamawiającego oraz dokonuję zmiany SWZ w sposób niżej wskazany: 

PYTANIE: 
1. Dot. SIWZ rozdz. XXIII pkt.2) ust. 2) ppkt. 2.2.1 i 2.2.2. prosimy o zastąpienie zapisu: 
2.2.1. doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy na jednej budowie, której 
przedmiotem było wykonanie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 150 m lub sieci 
kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 100 m - 20 pkt. 
2.2.2. doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy na dwóch budowach, których 
przedmiotem było wykonanie, w przypadku każdej z nich, sieci wodociągowej o długości nie mniejszej 
niż 150 m lub sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 100 m – 40 pkt. zapisem: 
2.2.1. doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (np. na 
zadaniu drogowym, gdzie Kierownikiem Budowy był drogowiec) na jednej budowie, której 
przedmiotem było wykonanie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 150 m lub sieci 
kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 100 m - 20 pkt. 
2.2.2. doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (np. na 
zadaniu drogowym, gdzie Kierownikiem Budowy był drogowiec) na dwóch budowach, których 
przedmiotem było wykonanie, w przypadku każdej z nich, sieci wodociągowej o długości nie mniejszej 
niż 150 m lub sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 100 m – 40 pkt. 
Powyższa zmiana przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności zamówienia, a w zakresie obowiązków 
kierownika robót kanalizacyjnych na zadaniu, gdzie kierownikiem budowy był kierownik branży np. 
drogowej nie różni się od zakresu obowiązków kierownika budowy na zadaniu branży kanalizacyjnej. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ. W związku z powyższym Zamawiający 
dokonuje zmiany SWZ w sposób następujący: 
Dotychczasowy zapis rozdz. XXIII pkt 2.2.1. SWZ - 
2.2.1. doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy na jednej budowie, której 
przedmiotem było wykonanie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 150 m lub sieci 
kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 100 m - 20 pkt 
otrzymuje brzmienie: 
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2.2.1. doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót 
sanitarnych na jednej budowie, której przedmiotem było wykonanie sieci wodociągowej o długości nie 
mniejszej niż 150 m lub sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 100 m - 20 pkt 
Dotychczasowy zapis rozdz. XXIII pkt 2.2.2. SWZ - 
2.2.2. doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy na dwóch budowach, 
których przedmiotem było wykonanie, w przypadku każdej z nich, sieci wodociągowej o długości nie 
mniejszej niż 150 m lub sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 100 m – 40 pkt. 
otrzymuje brzmienie: 
2.2.2. doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót 
sanitarnych na dwóch budowach, których przedmiotem było wykonanie, w przypadku każdej z nich, 
sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 150 m lub sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej 
niż 100 m – 40 pkt. 
W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert. Z tego 
względu punkty 1 i 2 rozdz. XXI otrzymują brzmienie:   

1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.03.2022 r. do godz. 12:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.03.2022 r. o godz. 13:00. 

W konsekwencji nowe brzmienie otrzymuje również punkt 1 rozdz. XVII SWZ: 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 15.04.2022 r., przy czym pierwszym dniem 
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
 (-) 

Szczepan Skorupski 
SEKRETARZ MIASTA 


