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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu, 
gmina Swarzędz – ETAP I”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
Ze względu na technologię wykonania robót mostowych podany przez Zamawiającego termin 
realizacji jest zbyt krótki.
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania – odpowiednio do 
technologii wykonania robót i stopnia złożoności zadania?

Odpowiedź nr 1
Informujemy, że część środków przeznaczonych na realizację zadania pochodzić będzie z 
dofinansowania  inwestycji drogowych z rezerw subwencji ogólnych Ministerstwa 
Infrastruktury, wobec powyższego co do zasady Zamawiający nie przewiduje możliwości 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji. Szczegółowe zapisy dotyczące możliwości zmiany 
terminu realizacji zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 2
Czy w ramach jednego zadania inwestycyjnego (jednej umowy) można wykazać więcej niż 1 
robotę budowlaną wymaganą w celu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia?

Odpowiedź nr 2
Tak, Wykonawca może w ramach jednego zadania (jednej umowy) wykazać więcej niż 1 robotę 
budowlaną wymaganą w celu spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia.

Zapytanie nr 3
Czy  dobrze  rozumiem,  że  staż  zawodowy  liczymy  jako  lata  od  uzyskania  uprawnień  
budowlanych, włącznie z rokiem ich uzyskania do 2011 r. włącznie i  jest to wystarczająca  
informacja w zakresie minimalnego stażu wymaganych w SIWZ osób, tj. nie ma potrzeby w 
załączniku  nr  3  „potencjał  kadrowy  Wykonawcy”  wypisywać  poszczególnych  realizacji,  na 
których dana osoba uczestniczyła?

Odpowiedź nr 3
Staż zawodowy liczymy jako lata od uzyskania uprawnień budowlanych, włącznie z rokiem ich 
uzyskania  do  dnia  otwarcia  ofert  włącznie.  Zamawiający  nie  wymaga,  żeby  Wykonawca 
wpisywał  w  załączniku  nr  3  poszczególnych  realizacji  w  których  uczestniczyły  osoby 
przewidziane do realizacji zadania.

Ponad to  Zamawiający  zmienia  zapis  projektu  umowy w  §7 pkt  j,  który otrzymuje nowe 
brzmienie:

„Opracowanie  dokumentacji  powykonawczej  4  egzemplarze,  2  nośniki  danych  elektronicznych  z 
całością dokumentacji  powykonawczej  w  formacie PDF,  1 nośnik danych elektronicznych z całością 
dokumentacji powykonawczej w plikach edytowalnych (.odt, .ods, .dwg) oraz opracowanie kosztorysów 
powykonawczych 2 egzemplarze, 2 nośniki danych elektronicznych z kosztorysami powykonawczymi w 
formacie PDF”

                                                         .......................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)


