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                                                                                                             WYKONAWCY 
ZDP.1/ZP.3310.3.2015 
 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TRE ŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone 
pytania, w postępowaniu pn: 
Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic 
powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do 
miejscowości Kolin – część etapu B 
 

Pytania 
1. Dotyczy: nazwy beneficjenta 
      Zgodnie z rozdziałem I SIWZ: 

• punktem I A: Zamawiającym jest Powiat Stargardzki- Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 15/15 73-
110 Stargard Szczeciński  

• punktem I C ust. 1: Zamawiającym jest Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 15/15 73-110 Stargard 
Szczeciński  

      W związku z powyższym, prosimy o jednoznaczne wskazanie na kogo należy wystawić wadium? 
 
2. Dotyczy: miejsca złożenia wadium 

Zgodnie z rozdziałem II  C punkt 3:  
„Wadium wniesione w formie poręczeń i gwarancji (oryginał) musi być wniesione w siedzibie 
Zamawiającego tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. ul. Bydgoska 13/15 w 
terminie do dnia 20 lutego 2015 r. do godz. 1000 z oznaczeniem oferty na które jest składane.” 

 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie gdzie dokładnie musi 
zostać złożone wadium w formie poręczeń i gwarancji (np. numer pokoju) 

 
3. Dotyczy: załącznika nr 6 „Potencjał kadrowy” 

Zgodnie z zapisami w rozdziale II G pkt 2 ppkt 4 Zamawiający określił minimalne wymagania 
dotyczące osób, które są zdolne do wykonania zamówienia:  
 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia nastąpi poprzez sprawdzenie, czy w dołączonych do 
oferty oświadczeniach i dokumentach Wykonawca wykazał, że: 
-  posiada osobę/osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi 
przedmiotem zamówienia w zakresie wykonawczym robót drogowych (zał. nr 6 do SIWZ)  
- osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
(zał. nr 7 do SIWZ).          

 
Zamawiający nie sprecyzował jaki okres doświadczenia ma posiadać kierownik budowy, 
dlatego Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z tabeli z załącznika nr 6 „ptencjał 
kadrowy” zapisu: doświadczenie.  



Odpowiedzi  
Wyjaśnienia: 
Ad. 1 
Wadium należy wystawić na Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. Numer 
konta, na które należy dokonać wpłaty wadium podano w SIWZ w rozdziale IA. 
 
Ad. 2 
Wadium w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział IIC 
pkt 3, w pokoju nr 3.      
 
Ad. 3 
Załącznik nr 6 do SIWZ „Potencjał kadrowy” jest dokumentem żądanym przez Zamawiającego 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane - §1, ust. 1, pkt 7 i opisanym również w SIWZ - Rozdział II H pkt 
3 ppkt 1), który brzmi: 
„wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”. 
 W związku z powyższym Zamawiający nie może usunąć z tabeli w załączniku nr 6 
„potencjał kadrowy” zapisu: doświadczenie, a Wykonawca zobowiązany jest tę rubrykę 
wypełnić.  
Zamawiający nie wymagał do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu okresu 
doświadczenia jaki ma posiadać kierownik budowy, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania oferty zgodnie z zapisami SIWZ.     
 
Modyfikacje: 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający zmienia zapis w SIWZ, rozdział IIC pkt 
3,  w następujący sposób: 
 
Jest: 
3. Wadium wniesione w formie poręczeń i gwarancji (oryginał) musi być wniesione w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. ul. 
Bydgoska 13/15 w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. do godz. 1000 z oznaczeniem oferty na 
które jest składane. 

 
Winno być:  
3. Wadium wniesione w formie poręczeń i gwarancji (oryginał) musi być wniesione w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. ul. 
Bydgoska 13/15, w pokoju nr 3, w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. do godz. 1000  
z oznaczeniem oferty na które jest składane. 

 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 
 


