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ATZ- 381/62-6/19 

 
WSZYSCY WYKONAWCY 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa 
zasilania gwarantowanego serwerowni wraz z dostawą UPS dla Politechniki Świętokrzyskiej 
 
W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2019 . 1843  ), zwanej Pzp, wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie: 

 

Proszę o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w dokumencie SIWZ pkt V. WARUNKI UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU pkt 1.2 2- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej ppkt. B) o treści: 

„ co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji budowlanych, elektrycznych oraz budowy rurociągów, 

ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych bez ograniczeń”. 

 

Czy według Zamawiającego kierownik robót ma jednocześnie posiadać uprawnienia budowlane, 

elektryczne, sanitarne, drogowe oraz energetyczne? Nadmieniam, że takich łącznych uprawnień nie ma 

i czy w związku z tym Zamawiający dopuści osobę w zakresie kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 

elektroenergetycznych? 

 

Odpowiedzi: 

Zamawiający wymaga aby co najmniej 1 osoba posiadała uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

 

Jednocześnie Zamawiający na podst. art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w sekcji  V ust. 1 pkt 2 lit b, 
sekcji XII, XIII SIWZ, które w miejsce dotychczasowej otrzymują brzmienie: 
 
 
„V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

2/ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
b) dysponuje osobami: 

1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej     
w  zakresie  sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 



2) co najmniej 1 osobą posiadają uprawnienia do kierowania  robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
oraz 

   3)  co najmniej 2 pracownikami wykonującymi bezpośrednie czynności związane z realizacją 
robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Osoby te winny być zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę.” 
 

 

 „XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w Politechnice Świętokrzyskiej Art. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek 
„B”) pokój nr 2.33 w terminie do 13-12-2019 do godz.1200” 

 

„XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Art. Tysiąclecia Państwa Polskiego 
nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33 w dniu 13-12-2019 o godz.1300.” 

 

 


