
 
 

Kawęczyn, dnia 07.02.2023 r. 

 

WYJAŚNIENIE  I MODYFIKACJA 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: 

 

Nr spr.: 

Postępowania prowadzonego pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy 

Kawęczyn” 

ROŚ-FZP.271.2.2023 

 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający 

udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 1: 

Wykonawca zwraca się  z prośbą o zmianę warunku określonego  w rozdziale VII pkt 1 ppkt 

4) lit b. na zapis: 

„dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, 

tj.: kierownikiem budowy – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej 

drogowej oraz minimum 3-letni staż zawodowy na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdziale 

VII pkt 1 ppkt 4 lit. b poprzez nadanie mu nowego brzmienia: 

 

„b. dysponuje wykwalifikowaną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, 

tj. kierownikiem budowy – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z specjalności inżynieryjnej 

drogowej oraz minimum 3-letni staż zawodowy na stanowisku kierownika budowy”. 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca zwraca się  z prośbą o odpowiedź czy i kiedy Zamawiający będzie żądał 

przedłożenia kosztorysu ofertowego?  



 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że będzie wymagał złożenia kosztorysu ofertowego dla każdej z 

dróg wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

przed podpisaniem umowy. 

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 2 wzoru umowy poprzez 

dodanie następującego zdania: „Integralną częścią Harmonogramu jest sporządzony przez 

Wykonawcę kosztorys ofertowy na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia przedmiaru robót.” 

 

Pytanie 3: 

Zapytanie dotyczy zapisów SWZ pkt XIII ppkt 12: W zakładce „informacje podstawowe” nie 

ma interaktywnego „Formularza ofertowego”, o którym mowa w ww. punkcie SWZ. Na 

stronach postępowań innych Zamawiających też zdarzają się zakładki bez formularza 

interaktywnego, lecz wówczas zapisy SWZ w zakresie sposobu składania ofert odpowiednio 

się różnią. Prosimy o zamieszczenie formularza lub sprostowanie zapisów SWZ w zakresie 

sposobu składania ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dodał na stronie prowadzonego postępowania interaktywny 

formularz ofertowy w zakładce „informacje podstawowe”. 

 

II. Działając na podstawie art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że: 

a. omyłkowo w dokumentacji projektowej dot. budowy drogi w Marcjanowie został 

załączony błędny kosztorys ofertowy. W związku z tym, Zamawiający publikuje 

poprawny dokument; 

b. modyfikuje Rozdział XXIII pkt 1 poprzez zmianę adresu e-mail Inspektora 

Ochrony Danych z iod@comp-net.pl na iod@kaweczyn.pl  

 

 

Podpisał: 

Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/Jan Nowak 
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