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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 05.03.2019 r. 
 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.8.2019 
......................................................... 
                             znak sprawy 

............................................................ 
                            nazwa  wykonawcy 

............................................................ 
                     adres  wykonawcy 

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

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Wschodniej  
w Ksawerowie od km 0+700 do km 1+445 w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III 
etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 
zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona  
na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie. 
Wykonawca zwrócił się z następującymi pytaniami - wątpliwościami dotyczącymi 
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie nr 1 
Prosimy o sprostowanie , iż osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności 
instalacyjnej będzie pełniła funkcję kierownika robót, a nie kierownika budowy. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Potwierdzam, iż osoba posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej 
będzie pełniła funkcję kierownika robót. 
 
Zapytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie, iż osoba posiadająca uprawnienia budowlane wydane w 1980 roku 
do „wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych do kierowania , nadzorowania i 
kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych 
elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci 
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wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu – o powszechnie znanych 
rozwiązaniach konstrukcyjnych „ spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w § 5 
pkt. 1.3.2. ppkt 2) SIWZ. 
 
Wyjaśnienie Zarządu 
Badanie spełniania warunków przez osoby skierowane do pełnienia funkcji kierownika 
budowy i kierownika robót będzie miało miejsce na etapie badania ofert.    
 
 
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) mogą Państwo poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięli lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania. 
 
 
 
 
                                                                                                 Pełnomocnik ds. Zamówień 
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