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Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Odbudowę i rozbudowę rowu przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku
wraz z przebudową oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej
kolidującej z odbudową rowu
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku
z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ oraz wnioskiem o zmianę treści SIWZ,
Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ, jn.:
Treść wniosku:
„(…) wnioskujemy o rozszerzenie osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego,
posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na
podstawie odrębnych przepisów prawa, o specjalność: wodno – melioracyjną.
Swoją prośbę motywujemy tym, iż na podstawie wcześniejszych przepisów (ustawa z dnia
31 stycznia 1961 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 z późn. Zm.) oraz Zarządzenia
Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministrów Żeglugi oraz Rolnictwa z dnia
1 września 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym
w zakresie gospodarki wodnej, żeglugi i rolnictwa (Dz. Bud. Nr 17, poz. 55) zgodnie z § 9
ww. zarządzenia, uprawnienia budowlane wodno – melioracyjne upoważniały do:


kierowania robotami budowlanymi na budowie n/w. obiektów budowlanych.
a) regulacji rzek niespławnych o obszarze zlewni rzek nizinnych do 300 km2,
a rzek i potoków górskich do 100 km2 ,
b) melioracji szczegółowej,
c) odcinkowej ochrony brzegu rzek spławnych i odcinkowych obwałowań rzek,
związanych z wykonaniem melioracji wodnych,

d) zbiorników wodnych o piętrzeniu do 2,0 m i pojemności zmagazynowania
wody do 100 000 m3,
e) jazów na rzekach niespławnych o piętrzeniu do 2,0 m, w świetle do 4,0 m oraz
przepustów do 2,0 m wysokości w świetle,
f) budowli wodno-melioracyjnych na sieci melioracji szczegółowych,
g) stawów rybnych o powierzchni do 50 ha,
h) stałych deszczowni o powierzchni do 300 ha;
czyli obejmowały przedmiotowy zakres ww. zamówienia.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
1. Rozdział V pkt 1 ppkt 3 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„b) osobę skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do
sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa,
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych, osoba winna posiadać min. 2-letnie doświadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym”
2. w Rozdziale V pkt 2 SIWZ skreśla się ppkt 1),
3. w związku ze zmianą treści Rozdz. V pkt 1 ppkt 3 lit. b) SIWZ, odpowiednio zmienia
się treść załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego,
4. w złączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy dokonuje się następujących zmian:
1) w § 2:
a)

ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego
(w szczególności kierownika budowy) oraz pracowników o kwalifikacjach
niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót,”,
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b)

po ust. 7 dodaje się ust. 8 w
brzmieniu:
„8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu danych
osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w terminie do 5 dni od daty
zawarcia umowy celem zgłoszenia do nadzoru budowlanego.”

2) § 8 ust. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) za brak udziału osoby wskazanej w § 10 ust. 1 w realizacji zamówienia – 1%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w każdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, z wyjątkiem zdarzeń losowych,”
3) w § 10 ust. 1 – 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia zostanie skierowana osoba
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych, posiadająca min. 2 letnie doświadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym: ………………………………….(imię i nazwisko)”.
2. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 1,
przedstawionej w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego,
akceptującego nową osobę. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.
Nowa osoba musi posiadać uprawnienia, doświadczenie stosowne do
wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od
wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust.
1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z
umowy.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1,
winna być dokonana na piśmie poprzez sporządzenie aneksu do niniejszej
umowy oraz jeżeli dotyczy – wpisem do dziennika budowy z zastrzeżeniem, iż
zmiana o charakterze tymczasowym wynikającym z choroby bądź urlopu
osoby, nie wymaga aneksu a jedynie pisemnej zgody Zamawiającego.
Pozostałe zapisy stosuje się odpowiednio.”.
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Zmienione załączniki nr 4 i 7 do SIWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
www.bip.bialystok.pl
Pytanie 1:
Na profilu podłużnym jest zapis odmulanie dna rowu poza procedurą, w przedmiarze przyjęto
odmulanie rowu; czy w cenie ofertowej przyjąć odmulanie rowu?
Odpowiedź:
W cenie ofertowej należy przyjąć odmulanie rowu.
Pytanie 2:
W poz. 22 przedmiaru w opisie przyjęto km 0+238 do 0+310 to jest 72m a w ilości przyjęto
64m; ile przyjąć w cenie ofertowej?
Odpowiedź:
W cenie ofertowej należy przyjąć 64 m.
Pytanie 3:
Na rysunku umocnienia skarp opaską faszyny jest alternatywa z założeniem geowłókniny, w
przedmiarze nie przyjęto geowłókniny; czy to oznacza że geowłóknina nie będzie
układana?
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Projektu Budowlano-Wykonawczego umocnienie skarpy
opaską faszynową należy wykonać bez geowłókniny, jednakże projektant przewidział
wykonanie alternatywne z użyciem geowłókniny (sposób wykonania należy do wykonawcy).

Pytanie 4:
W przedmiarze, poz. 30, przyjęto grubość 10 cm podłoża z betonu pod wlotem i wylotem
przepustu, na rysunku jest grubość 15 cm; jaką grubość przyjąć w cenie ofertowej?
Odpowiedź:
Należy przyjąć grubość 15 cm, zgodnie z załącznikiem nr 2 Projektu Budowlano-Wykonawczego.
5

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na
dzień 13.02.2020 r. Godziny pozostają bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp,
zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.
Zmiany i wyjaśnienia SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
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