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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZACYCH W POSTĘPOWANIU 
 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 

22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę kabli zasilających budynki 

nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj” – oznaczenie 

sprawy ZP-17-19-DTO, wpłynęły zapytania od Wykonawcy. Poniżej treść pytań wraz  

z odpowiedziami: 

Treść pytania 1: 

„Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ w zakresie wymaganych zdolności zawodowych, 
tj.: 
1. Proszę potwierdzić, że funkcję kierownika budowy ma pełnić osoba z uprawnieniami  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a nie osoba z uprawnieniami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby funkcje objęte wymogiem posiadania uprawnień dozoru 
(D) oraz eksploatacji (E) lub kierownika budowy może pełnić ta sama osoba?” 

Odpowiedź: 

Funkcję kierownika budowy powinna obejmować osoba ze stosownymi uprawnieniami  

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 

Zamawiający dopuszcza aby kierownikiem budowy oraz osobą funkcyjną ze stosownymi 

uprawnieniami do wykonania zadania była ta sama osoba. 

 

Treść pytania 2: 

„Czy zamawiający dopuszcza zmiany w  WYMAGANIACH ZAMAWIAJĄCEGO PKT. 
2.1  PODPUNKT  1. „ Wykonać zasilanie ……”  
Na: 

 wykonanie zasilania do budynków nr 26, 49 bezpośrednio  ze stacji 
transformatorowej  (z  wewnętrznej instalacji odbiorcy – „ za pomiarem „ ) po 
zamontowaniu na tablicy głównej  2 sztuk rozłączników RBK -2,  400 A ,wykonaniu 
połączeń z szynami zasilającymi niskiego napięcia, podłączaniu kabli odpływowych do 
złącz kablowych usytuowanych na budynkach nr 26, 49.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem wykonania zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz z zasadami wiedzy technicznej.   

 

Jednocześnie, Wojskowy Instytut Łączności działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).  



Zamawiający zmienia treść: 

 SIWZ, Rozdziału V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ust. 1 pkt 2) ppkt b) 

tiret drugi, na zapis: 

„· co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą ważne 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i  elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie 
z przepisami odrębnymi .”  

 
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1, zamieścił ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia została 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.wil.waw.pl) oraz w jego 
siedzibie.  

 

 

 

 

http://www.bip.wil.waw.pl/

