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Stargard Szczec. dnia 03.02.2015 r. 
                                                                                                      
 
                                                                                                             WYKONAWCY 
 
ZDP.1/ZP.3310.2.2015 
 
 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 
 

Pytanie 
1. Dotyczy odp. nr 3 z dnia 27.01.2015 roku: 
Wykonawca nie podziela opinii Zamawiającego wyrażonej w odpowiedzi na pytanie numer 3  
z zestawu odpowiedzi z dnia 27.01.2015 roku. 
W treści SIWZ, odnośnie osoby do kierowania robotami budowlanymi, Zamawiający 
sformułował tylko i wyłącznie warunek posiadania przez tę osobę stosownych uprawnień 
budowlanych.  
Nie formułując dla tej osoby warunku posiadania doświadczenia Zamawiający nie może żądać 
aby Wykonawca przedstawiał w ofercie doświadczenie zawodowe tej osoby. 
Przywołany przez Zamawiającego w odpowiedzi paragraf 1 ustęp 1 punkt 7) Rozporządzenia 
należy traktować jako obowiązujący tylko w tym zakresie, w jakim potwierdza on spełnienie 
opisanego w SIWZ warunku. 
W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie sformułował żadnego warunku 
odnośnie posiadania doświadczenia. Tym samym Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia w ofercie doświadczenia zawodowego proponowanej osoby, ponieważ owo 
wykazane doświadczenie nie będzie potwierdzać spełnienia żadnego warunku. 
W związku z powyższym: 
1.1. Wykonawca ponawia prośbę o usunięcie z tabeli z załącznika nr 6 „potencjał kadrowy” zapisu: 

doświadczenie. 
1.2. Jeżeli zaś Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie konieczności podania przez 

Wykonawców w formularzu numer 6 doświadczenia zawodowego dla proponowanej osoby, to 
prosimy o modyfikację ogłoszenia i SIWZ polegającą na dodaniu do ich treści warunku odnośnie 
wymaganego doświadczenia jakim ma się wykazać proponowana osoba. 

 
Odpowiedź 

Zamawiający przygotował załącznik nr 6 do SIWZ „potencjał kadrowy” wypisując analogicznie 
wszystkie informacje podane w Rozporządzeniu 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).  
Jednakże do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jak przypomina Wykonawca, 
Zamawiający nie żąda doświadczenia zawodowego osoby do kierowania robotami budowlanymi 
(Rozdział IIG pkt.2 ppkt.4)  



W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie wymaga wpisania w kolumnę 
„posiadane kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie” - doświadczenia osoby do kierowania 
robotami budowlanymi. 
Wykonawca do ww. załącznika wpisuje tylko informacje, na podstawie których Zamawiający 
będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.     
   
 
Wyjaśnienie zostanie doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 
 


