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■19= ODPOWIEDZI / ZMIANA NR 4 DO S1WZ

ITK. II1.271.T.1.2017.ZW Brzesko. 2018.01.22

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.. poz. 1579). Zamawiający -  Gmina Brzesko -  
reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza odpowiada na pytania zadane przez wykonawców 
dot. zamówienia publicznego na zadanie: „Tennomodernizacja 5 placówek edukacyjnych 
(PSP nr 3 Brzesko, PSP Buczę, PSP Jadów niki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie 
Brzesko” ogłoszenie w BZP pod nr 501902-N-2018 z dnia 2018.01.09

Pytanie

Zwracam się z prośbą sprostowania co do SIWZ. mianowicie w załączniku nr 6 tj Wykaz 
osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamów ienia widnieje zapis :

„ Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -  budowlanej bez ograniczeń (1)**

Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.) -  tj. 
przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomycn wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury

Proszę wyjaśnienie konieczności posiadania przez kierownika budowy doświadczenia na 
zabytkach ewentualnie zmianę zapisów w ww. załączniku.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśli zapis „Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie zgodnie z art. 
37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 
2014 poz. 1446 ze zm.) -  tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach 
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury ".



Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. 
Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną 
częścią SIWZ. a Wykonaw cy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty
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Otrzymują:
1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu 
1 x strona internetowa Zamawiającego wwvv.brzesko.pl 
1 x a/a


