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Zastgpca Prezydenta

Miasta Bialegostoku

DGK-rV.271 .3.2020

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczy postgpowania

o

udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego

w

trybie

przetargu nieograniczonego na:

Odbudowg i rozbudowg rowu przy ul. Zabludowskiej w Bialymstoku

wraz z przebudowa oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej

koliduj4cej z odbudow4 rowu
Dzialal4c na podstawie art. 38 ust. 2

i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustaw4 Pzp,

w

zwi4zku

z wniesionymi pytaniami dotycz4cymi treSci SIWZ oraz wnioskiem o zmiang treSci SIWZ,
Zamawiaj4cy udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ, jn.:
Tre56 wniosku:

,,(...) wnioskujemy o rozszerzenie os6b skierowanych do realizacji zam6wienia publicznego,
posiadaj4cych uprawnienia budowlane

do kierowania robotami

budowlanymi

w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 22019 r. poz. 1786 ze

zm.) lub odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej
obowi4zuj4cych przepis6w albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcj i na
podstawie odrgbnych przepis6w prawa, o specjalnoS6: wodno

-

melioracyjnq.

Swoj4 pro3bg motywujemy tym, iz na podstawie wcze3niejszych przepis6w (ustawa z dnia
31

stycznia 196l

r.

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 z p62n. Zm.) oraz Zaru4dzenia

Prezesa Centralnego Urzgdu Gospodarki Wodnej

1

wrze5nia 1964

r. w

i Ministr6w Zeglugl oraz Rolnictwa z dnia

sprawie uprawnien budowlanych

w

budownictwie specjalnym

l. l5-950 Bialystok, tel.85 869 6005, fax 85 869 6266. e-mail: seketariat2@um.bialystok.pl
Infolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku tel. 85 879 79 79
ul. Slonimska

w zakresie gospodarki wodnej, zeglugi i rolnictwa (Dz. Bud. Nr 17, poz. 55) zgodnie z $ 9
ww. zarz4dzenia, uprawnienia budowlane wodno - melioracyjne upowaznialy do:

o

kierowania robotami budowlanymi na budowie n/w. obiekt6w budowlanych.

a) regulacji rzek niesplawnych o
a rzek

b)
c)

obszarze zlewni rzek nizinnych do 300 km2,

i potok6w g6rskich do 100 km2

,

melioracji szczeg6iowej,
odcinkowej ochrony brzegu rzek splawnych

i

odcinkowych obwalowaf. rzek,

zwi4zanych z wykonaniem melioracji wodnych,

d) zbiomik6w wodnych o pigtrzeniu do 2,0 m i pojemno5ci

zmagazynowania

wody do 100 000 m3,

e) j az6w

na rzekach niesplawnych o pigtrzeniu do 2,0 m, w Swietle do 4,0 m oraz

przepust6w do 2,0 m wysokoSci w Swietle,

f)

budowli wodno-melioracyjnych na sieci melioracji szczeg6lowych,

g)
h)

staw6w rybnych o powierzchni do 50 ha,
stalych deszczowni o powierzchni do 300 ha:

czyli obejmowaly przedmiotowy zakres ww. zam6wienia."
Odpowiedf :
Zamawraj1cy dokonuje nastgpuj4cych zmian

w

treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Zam6wienia:

1.

Rozdzial V pkt 1 ppkt 3 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:

,,b) osobE skierowan4 do realizacji zam6wienia publicznego, posiadajqc4
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.22019 r.

poz. 1186 ze zm.) htb odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wczeSniej obowipujqcych przepis6w

i

sprawowania samodzielnej funkcj

w

specialnoSci instala cyjnej

albo uprawnion4

do

na podstawie odrgbnych przepis6w prawa,

w

zakresie sieci, instalacji

i

urzqdzefir

telekomunikacyjnych, osoba winna posiada6 min. 2letnie do5wiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym"

2.
3.

w Rozdziale V pkt 2 SIWZ skre(la sig ppkt 1),
w zwipku ze zmian4 treSci Rozdz. V pkt
sig treSi zal4cznika nr 4 do

SIWZ

I

ppkt 3 lit. b) SIWZ, odpowiednio zmienia

wykaz os6b skierowanych przez wykonawcg do

realizacji zam6wienia publicznego,
2

4.

w zlqczniku nr 7 do SIWZ

-

projekt umowy dokonuje sig nastgpuj4cych zmian:

1) w$2:

a)

ust. 2 pkt 8) otrzyrnuje brzmienie:

,,8)

zapewnienia

(w

przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego

szczeg6lnoSci kierownika budowy) oraz pracownik6w

o kwalifikacjach

niezbgdnych do odpowiedniego i terminowego wykonania rob6t,",

b)

po ust. 7 dodaje sig ust.

8 w brzmieniu:

,,8. Wykonawca zobowiqzuje sig do przekazania Zamawial4cemu danych
osoby pelni4cej funkcjE kierownika budowy w terminie do 5 dni od daty
zawarcia umowy celem zgloszenia do nadzoru budowlanego."

2) $ 8 ust. 4 pkt

13 otrzymuje brzmienie:

,,13) za brak udziaiu osoby wskazanej w $ 10 ust. 1 w realizacji zam6wienia 1%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o kt6rym mowa w $ 4 ust. 1, w kaZdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, z wyj4tkiem zdarzeri losowych,"

3) w $ 10 ust. 1 - 4 otrzymuje brzmienie:
,,1. Zgodnie ze z1o2on4 ofert4, do reaiizacji zam6wienia zostanie skierowana osoba
posiadaj4ca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnoSci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i

wz4dzeh

telekomunikacyjnych, posiadaj4ca min. 2 letnie doSwiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym:

.............

.......(imig i nazwisko)".

2. Wykonawca mo2e dokonl.wa(, zmiany osoby wskazanej w ust. 1,
przedstawionej w ofercie, jedynie za uprzedniq zgod4 Zamawiaj4cego,
akceptuj4cego now4 osobg. Zmiana osoby,

o

kt6rej mowa

w

zdaniu

poprzednim, w trakcie rcalizacji przedmiotowej umowy musi by6 uzasadniona
przez Wykonawcg na pi5mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajqcego.

Nowa osoba musi posiadai uprawnienia, doSwiadczenie stosowne do
wykonywanych czynnoSci oraz kwalifikacje takie same lub wyZsze od
wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie.

3. Zamawial4cy mole

zaZqda(, od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej

w ust.

1, je2eli :uzna, 2e nie wykonuje ona swoich obowiqzk6w wynikaj4cych z
umowy.

J

4. Zaakceptowana przez Zamawiaj4cego zmiana osoby, o kt6rej mowa w ust.
winna

byi

l.

dokonana na piSmie poprzez sporz4dzenie aneksu do niniejszej

umowy oraz je2eli

dotyczy

wpisem do dziennika budowy z zaslrzezeniem, i2

o charakterze tymczasowym wynikaj4cym z choroby b4d2 urlopu
osoby, nie wymaga aneksu a jedynie pisemnej zgody Zamawiaj4cego.
zmiana

Pozostale zapisy stosuje sig odpowiednio.".

Zmienione zalqczniki
"r

w 4 i 7 do SIWZ.

Zamar.r

iaj4cy zamieszcza na stronie intemetowej

u rv. bi p. bialvslok. pl

\tanie l:
Na profilu podluZnym jest zapis odmulanie dna rou,u poza procedurq, w przedmiarze
przyjgto odmulanie rowu; czy w cenie ofertowej przyjqd odmulanie rowu?
Odpowiedf :
W cenie ofertowej naleiry przyj4f odmulanie rowu.

Pytanie 2:
W poz.22 przedmiaru w opisie przyjgto km 0+238 do 0+310 to jest 72m a w ilodci przyjgto
64m; ile pruyjed w cenie ofertowej?

OdpowiedZ:
W cenie ofertowej naleiry przyj4t, 64 m.

Pytanie 3:
Na rysunku umocnienia skarp opask4 faszyny jest altematywa z zalo2eniem geowl6kniny, w

przedmiarze

nie przyjgto geowlokniny; czy to ozlacza 2e geowl6knina nie

bgdzie

ukladana?

0dpowiedf

z

:

6 do Projektu Budowlano-Wykonawczego umocnienie skarpy
opask4 faszynow4 naleZy wykonai bez geowl6kniny, jednak2e projektant przewidzial
Zgodnie

zal1cznikiem nr

wykonanie altematywne z uZyciem geowl6kniny (spos6b wykonania nale2y do wykonawcy).

4

Pytanie 4:

W przedmiarze, poz.30, przyjgto gruboSi 10 cm podloZa z betonu pod wlotem i wylotem
przepustu, na rysunkujest gruboii 15 cm; iakQ grubo56 przyiqd w cenie ofertowej?

Odpowiedi:

Nalezy przyj46 gruboSi 15 cm, zgodnie

z

zal4cznikiem

nr 2

Projektu Budowlano-

-Wykonawczego.

W zwi4zku z poryzszyrn, Zamawiajqcy przedtuza termin skladania i otwarcia ofert na
arr"i, .4i....02.2020

r.

Godziny pozostaj4 bez zmian.

JednoczeSnie Zamawiaj4cy, dzialaj4c na podstawie art. 38 ust. 4a

pkt 1) ustawy Pzp,

zmienia odpowiednio treS6 ogloszenia o zam6wieniu.

Zmiany i wyjaSnienia SIWZ wi4z4 Wykonawc6w z chwil4 zamieszczenia na stronie
intemetowej Zamaw iaj 4c e go.
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