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 I WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:  

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie  

przy ul. Opolskiej 39C 

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o potwierdzenie, czy w ramach kryteriów w postępowaniu na "Modernizację energetyczną 

budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39C"- BU.271.1.1.2022.KS- za 

doświadczenie kierownika budowy maksymalną ilość punktów (20 pkt) uzyska oferta, w której 

wykonawca wykaże (zgodnie z zapisem swz- Rozdział XXVIII pkt 1.3.) : "Doświadczenie kierownika 

budowy przy 6 robotach budowlanych i więcej polegających na kierowaniu budową w zakresie 

robót drogowych" 

Zamawiający- Gmina Turawa- w Warunkach udziału w postępowaniu (Rozdział XXVI swz) nie 

wymaga dysponowaniem osobą- kierownikiem robót w specjalności drogowej, nie żąda również 

wykazania doświadczenia w wykonywaniu robót drogowych, stąd wątpliwości wykonawcy w 

kwestii wykazania doświadczenia kierownika budowy w pełnieniu swej funkcji przy wykonywaniu 

robót drogowych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zmianie ulega punkt 1.3 ROZDZIAŁU XXVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, który otrzymuje brzmienie: 
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Doświadczenie kierownika budowy - waga 20% - maksymalna ilość punktów do zdobycia – 20 

pkt 

Za wskazanie osoby z uprawnieniami określonymi w rozdziale XXVI punkt 4.4.2. podpunkt 1) 

niniejszej SWZ, która posiada doświadczenie związane ze sprawowaniem funkcji kierownika 

budowy Wykonawca otrzyma punkty za każdą wskazaną usługę według poniższej zasady - 

maksymalnie 20 pkt za wskazanie 6 usług i więcej. 

Doświadczenie kierownika budowy przy 3 robotach budowlanych polegających na kierowaniu 

budową w zakresie budowy, przebudowy budynku  – 5 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy  przy 4 robotach budowlanych polegających na kierowaniu 

budową w zakresie budowy, przebudowy budynku   – 10 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy przy 5 robotach budowlanych polegających na kierowaniu 

budową w zakresie budowy, przebudowy budynku - 15 pkt 

Doświadczenie kierownika budowy przy  6 robotach budowlanych i więcej polegających na 

kierowaniu w zakresie budowy, przebudowy budynku - 20 pkt 

 

Pytanie Wykonawcy: 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.08.2022r. do godz. 10:00. 

 

WÓJT GMINY TURAWA 

/-/ DOMINIK PIKOS 
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