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Gaworzyce, 19.06.2018 r. 

Nr pisma: ZP.271.27.2018 

 
Uczestnicy postępowania ZP.271.27.2018 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg 

 gminnych na obszarze gminy Gaworzyce: Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych 

niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW, działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, gm. 

Gaworzyce, odcinek około 1,470 km” 

 

Gmina Gaworzyce, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), informuje, że 18 czerwca 

2018 r. wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytań i 

udzielone odpowiedzi: 

 

Pytanie 1:”Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował 

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi 

w specjalności drogowej bez ograniczeń, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu 

robotami budowlanymi w ww. specjalności” 

Odpowiedź : Tak. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował 

kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w 

zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 

ograniczeń posiadającym uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 

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

Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65).  

 

Zamawiający, Gmina Gaworzyce, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz.1579 z poźn. zm.) zawiadamia, że 

wprowadza następujące modyfikacje do SIWZ: 

 

1. Dotychczasowa treść w rdz. V w punkcie 5.1.2.3) lit.a)  SIWZ: 

„5.1.2.3) a) odnośnie zdolności zawodowej - dysponuje osobami, zdolnymi do realizacji 

zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje.: 

         - jedna osoba - kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi w ww. specjalności; 



Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz 

uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, 

a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 

290, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

1.Zmieniona treść w rdz. V w punkcie 5.1.2.3) lit.a) SIWZ:  

5.1.2.3) a) odnośnie zdolności zawodowej - dysponuje osobami, zdolnymi do realizacji zamówienia, 

posiadającymi następujące kwalifikacje.: 

 - jedna osoba - kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń lub specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i co najmniej 5-

letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności; 

Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz 

uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a 

także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 

290, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

 

 

Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje do SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio. 

Niniejsze zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę 

treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

                                                                                        
                                                                                                   z up. Wójta 

                                                                                                  Sekretarz Gminy 

                                                                                               /-/ Anita Stangret 


