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RZP. 271.35.2020       
         
         Wykonawcy  
 
Dotyczy: RZP.271.35.2020 „Budowa budynku komunalnego” w ramach zadania 2019/01 na 
podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść 
zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami  bez ujawniania źródła zapytania oraz dokonuje 
zmiany SIWZ. 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
wykonawców, którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonywali co najmniej jedno zadanie 
polegające na budowie jednokondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej w systemie 
zaprojektuj i wybuduj w technologii budownictwa modułowego o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 1000 m2 o wartości nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł brutto wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie, lub budynku 2- kondygnacyjnego z klatką schodową zewnętrzną 
o charakterze socjalnym w systemie zaprojektuj i wybuduj w technologii budownictwa 
modułowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 600 m2 o wartości nie mniejszej  
niż 3 500 000,00 zł brutto wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca w 
swoim doświadczeniu posiada wiele obiektów w technologii budownictwa modułowego 
(kontenerowej) spełniające przedstawione w SIWZ wymagania, jednak ze względu  
na miejscowe uwarunkowania, ważność referencji itp., niejednokrotnie nie jest możliwe 
spełnienie wszystkich wymogów jednocześnie w jednej realizacji. Przyjęty przez 
zamawiającego w SIWZ warunek legitymowania się przez  wykonawcę realizacją 
dwukondygnacyjnego budynku kontenerowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 
800 m2 stanowi, poprzez sztuczne zawężanie konkurencji, oczywiste naruszenie, określonych 
w  art. 7 ust. 1 p.z.p., zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 
Zastosowane przez zamawiającego kryterium doprowadza do ograniczenia konkurencji 
bowiem wyłącza z ubiegania się o udzielenie zamówienia mniejsze podmioty, które  
są w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie mając na uwadze doświadczenie nabyte 
przy wcześniej wykonywanych podobnych zadaniach. ( vide wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt II GSK 1980/12) 
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Zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych jak i Dyrektywą  Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 
dyrektywę 2004/18/WE, wszystkie czynności zamawiającego dokonywane w postępowaniu  
o zamówienie publiczne – od przygotowania postępowania, przez treści dokumentacji 
postępowania (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert, 
komunikacja z wykonawcami w toku postępowania), wybór trybu postępowania do wyboru 
oferty najkorzystniejszej winny być dokonywane  w sposób przejrzysty i proporcjonalny 
zapewniający równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców. 
Przepis art., 18 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE określa,  
że konkurencja została sztucznie zawężona, gdy zamówienie zostaje zorganizowane  
z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców”. 
Przyjęty w SIWZ ograniczenie udziału w postepowaniu tylko do wykonawców, którzy 
wykonali budynek o pow. użytkowej 800 m2 należy ocenić jako nieuzasadnione zawężenie 
kręgu wykonawców ponad potrzebę zapewnienia, że zamówienie będzie wykonywać 
wykonawca wiarygodny i zdolny do jego realizacji. 

Odp. 1  Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu   
na ww. wymienione. 

2. Czy używane w SIWZ pojęcie kierownika budowy oznacza według zmawiającego osobę, 
której prawa i obowiązki określa Ustawa z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U 
2020 poz,1333), w przypadku odpowiedzi pozytywnej czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
kryterium oceny ofert poprzez zmianę kryterium doświadczenia zawodowego kierownika 
budowy. Powyższe wyjaśnienie ma zasadnicze znaczenie dla oceny zgodności Postanowień 
SIWZ dotyczących kryteriów oceny oferty z art. 91 ust, 2 pkt 5 oraz ust 2a Ustawy – Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Dyrektywą nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. 
Zgodnie z powyższymi uregulowaniami uznaje się, że kryteria udzielenia zamówienia  
są powiązane z przedmiotem zamówienia publicznego, jeżeli dotyczą robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich 
aspektach oraz na wszystkich etapach ich cyklu, co oznacza ,że kryteria oceny oferty powinny 
związane z całością przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia w niniejszym 
postępowaniu obejmuje szereg etapów, począwszy od projektowania, poprzez czynności 
związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, wykonanie budynków w technologii 
modułowej w siedzibie wykonawcy, przewiezienie modułów na miejsce planowanej 
inwestycji (plac budowy) gdzie zostaną zmontowane. 
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Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie przez Zamawiającego w SIWZ, że kierownik budowy 
ma znaczący wpływ na jakość przedmiotu zamówienia jest zdecydowanie nieprawdziwe  
a w konsekwencji zastosowanie wymogu dla kierownika budowy jako doświadczenie 5 letnie 
na co najmniej 2 budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz z wykonaniem instalacji 
wod-kan, CO, wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zagospodarowaniem 
terenu wykonywanych w technologii kontenerowej o łącznej powierzchni użytkowej 
minimum 1500m2, narusza przepis art. 91 ust.2 pkt 5 P.z.p 
a) Mając na uwadze powyższe proszę o uwzględnienie uwag ( pkt 6.2.2.2 – wykaz osób): 
Przez budowę w technologii modułowej rozumie się wykonanie obiektu z modułów  
o wysokim stopniu prefabrykacji przestrzennych jednostek kubaturowych, wykonanych  
z odpowiednich konstrukcyjnych elementów stalowych, wykończonych wewnątrz  
oraz wyposażonych we wszystkie przewidziane w PFU instalacje. Moduł musi stanowić 
przestrzennie zamkniętą jednostkę przygotowaną technicznie do transportu  
oraz do ostatecznego montażu i przeprowadzenia resztkowych prac wykończeniowych. 
Dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia posiadającymi następujące 
kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia w specjalnościach: (Wykaz osób) Kierownik 
budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym jako kierownik budowy  
przy budowie, minimum jednego obiektu w technologii budownictwa modułowego, 
budynku kontenerowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 1000 m2. 

Odp. 2  Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu   
na ww. wymienione. 

 
3. Dopuszczenie, równolegle do technologii kontenerowej przewidzianej aktualnie 

obowiązującymi zapisami SIWZ zawartymi w ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym, 
technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych 
budynku. 
Prosimy również o przedłużenie terminu składania ofert z 17.11.2020 r. na 23.11.2020 r. 
 
 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w uzasadnionych 
przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega 
udostępnieniu na stronie internetowej. 
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Mając na uwadze swoje bogate doświadczenie związane z realizacją równego rodzaju 
inwestycji budowlanych, po zapoznaniu się z treścią SIWZ w niniejszym postępowaniu 
reprezentowana przeze mnie Spółka wskazuje, że zachodzi uzasadniony przypadek 
uprawniający Zamawiającego do wprowadzenia do warunków przetargu zmiany w zakresie 
odnoszącym się do planowanej technologii wykonania obiektu, zgodnie z poniższym 
uzasadnieniem: 
Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji 
kondygnacji nadziemnych budynku, jest atrakcyjną alternatywą do ujętej w PFU technologii 
kontenerowej. Wszelkie parametry nośne, wytrzymałościowe, konstrukcyjne, cieplne, 
użytkowe, wizualne nie zostaną obniżone przy zastosowaniu wnioskowanej technologii, co 
więcej szereg z nich zostanie spełnionych w większym stopniu, bardziej korzystnym dla 
Zamawiającego, co przedstawiamy poniżej w niniejszym piśmie. 
Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej spowoduje jednocześnie rozszerzenie 
kręgu potencjalnych wykonawców, który będą mogli przystąpić do prowadzonego przez 
Zamawiającego przetargu, zwiększając konkurencyjność prowadzonego postępowania,  
co skutkuje lepszą realizacją celów stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie 
prawo zamówień publicznych 
Proponowana przez nas technologia charakteryzuje się n/w cechami: 
- konstrukcja drewniana tak zwana „masywna konstrukcja niemiecką” wykonana z belek 
dwuteowych SJ oraz drewna klejonego KVH o najmniejszym przekroju elementów 
konstrukcyjnych 200x60mm. 
- materiały izolacyjne użyte w naszej technologii to materiały ekologiczne, gdyż wytworzone 
z naturalnych włókien drzewnych, efektywne, jako że nie tylko świetnie izolują ścianę zimą 
ale i chronią budynek przez ciepłem zewnętrznym w lecie, ale co najważniejsze całkowicie 
dyfuzyjne. Oznacza to, że cała ściana oddycha dając najwyższy komfort przebywania 
wewnątrz budynku. Parametr ten jest niemożliwy do uzyskania w przypadku  
tak popularnego jeszcze (niestety) styropianu. 
- dyfuzyjność to oddychanie – to cecha naszych przegród zewnętrznych. Ten element jest 
szczególnie ważny dla zachowania prawidłowiej fizyki budynku. Dzięki utrzymaniu 
prawidłowej gospodarki wilgocią pozbywamy się niebezpieczeństwa wykraplania się pary  
w strukturze ściany, co w sposób znaczący mogłoby pogorszyć jej parametry izolacyjne oraz 
statyczne/konstrukcyjne poprzez degradację drewna - materiał higroskopijny – materiały 
oparte o naturalne włókna jakim jest wełna drzewna posiadają naturalną zdolność  
do pochłaniania i oddawania wilgoci nawet do 18% przy zachowaniu parametrów 
izolacyjnych. Proszę zwrócić uwagę, iż wełna mineralna, tak popularnie stosowana przy 
wilgotności 2-4% traci swoje właściwości izolacyjne. Tym samym nasze ściany mają określone 
parametry podczas naturalnego użytkowania obiektu - ochrona przez ciepłem – dzięki 
możliwości akumulacji ciepła materiały izolacyjne z naturalnych materiałów chronią budynek 
latem przed jego przegrzaniem. Tak zwany „parametr przesunięcia fazowego” określa przez 
jaki czas (liczony w godzinach) dana przegroda zewnętrzna zabezpiecza budynek przed 
przegrzaniem. W naszym przypadku proponowana ściana zewnętrza posiada przesunięcie 
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fazowe na poziomie 14h czyli od świtu do zmierzchu. To niewątpliwie podwyższa komfort 
użytkowników  w okresie ciepłych i słonecznych dni.   - izolacja poprzez „wdmuchiwanie” 
 – wykorzystanie naturalnych włókien drzewnych daje nam możliwości zaizolowania ściany 
poprzez wdmuchiwanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność zaizolowania każdej 
przegrody, każdej komory. Izolacja materiałami w matach/płytach nosi niebezpieczeństwo 
nieprawidłowego wykonania. Wdmuchiwanie gwarantuje zaizolowanie całości przegrody 
zewnętrznej. - wełna drzewna to gęsty materiał – to niezwykle istotny element w ścianach 
zewnętrznych budynków prefabrykowanych o konstrukcji szkieletowej. Najczęściej 
stosowane wełny mineralne posiadają gęstość na poziomie 20-25 kg/m3. Wełna z włókien 
drzewnych implementowana metodą wdmuchania uzyskuje nawet 50 kg/m3. Eliminuje  
to efekt „osiadania” izolacji w przegrodzie podczas transportu prefabrykatów (po dziurawych 
drogach) ale i podczas samego użytkowania obiektu poprzez oddziaływanie grawitacji. 
Wyżej opisana przez nas technologia została poparta zrealizowanymi przez nas obiektami. 
Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy już: 
- 3 żłobki 
- 5 przedszkola gdzie dwa z nich są jednymi z największych w woj. Pomorskim, posiadają 
niespełna 2000 mkw. każdy i przeznaczone są dla 250 osób każde z nich 
- 4 szkoły z czego jedna z nich dedykowana jest dla blisko 1000 dzieci i posiada ok 9 000 
mkw. Jest jednym z największych obiektów w konstrukcji drewnianej prefabrykowanej w tej 
części Europy. Łączna powierzchnia zrealizowanych przez nas inwestycji oświatowo 
opiekuńczych w ostatnich trzech latach przekroczyła już 30 000 mkw. Niewątpliwie ze 
względu na wykorzystanie ekologicznych materiałów i na dyfuzyjnie otwarty charakter 
obiektu (oddycha) mikroklimat wewnątrz obiektu jest znacznie przyjaźniejszy od tego jaki 
występuje w obiektach żelbetowych. Potwierdzają to obecni użytkownicy obiektów 
wykonanych w naszej technologii. 
Reasumując prosimy o rozważenie i akceptację zawartych w niniejszym piśmie propozycji, w 
uwzględnieniem wniosków jak na wstępie,  mając pewność, iż będzie to korzystna decyzja z 
punktu widzenia, rozszerzenia konkurencyjności, większej dostępności potencjalnych 
wykonawców, a także jakości wykonanej inwestycji 
 
Odp.3  
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w poniższym zakresie: 
 
W SIWZ było: 
5.1.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej.  
 
5.1.1.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwa  zamówienia z których każde 
obejmowało swoim zakresem budowę budynku dwukondygnacyjnego kontenerowego  
z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, 
elektrycznymi o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m2, dla jednego zamówienia, 
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wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
5.1.1.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia 
będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-
budowlanej – należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. 
wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach). Kierownik 
budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co 
najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego)  wraz z wykonaniem 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, 
teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod 
symbolami 1263; 1264) wykonywanych  w technologii kontenerowej o łącznej powierzchni 
użytkowej minimum 1500 m2 (jeden tysiąc pięćset). 
 
W SIWZ  po zmianach jest: 
 
5.1.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej.  
 
5.1.1.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwa  zamówienia z których każde 
obejmowało swoim zakresem budowę budynku dwukondygnacyjnego kontenerowego lub 
o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej, z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, 
centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 800 m2, dla jednego zamówienia, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie. 
5.1.1.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia 
będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-
budowlanej – należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. 
wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach). Kierownik 
budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co  
najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego)  wraz z wykonaniem 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, 
teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod 
symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii kontenerowej lub o konstrukcji 
drewnianej prefabrykowanej o łącznej powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (jeden 
tysiąc pięćset). 
 
W SIWZ było:  
6.2.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda; 
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6.2.2.1 Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże że: wykonał należycie, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwa  zamówienia 
z których każde obejmowało swoim zakresem budowę budynku dwukondygnacyjnego 
kontenerowego z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, 
wentylacyjnymi, elektrycznymi o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m2, dla 
jednego zamówienia, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne 
dokumenty. 
6.2.2.2 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę 1 osobą posiadającą 
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej należącą do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów 
obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie 
doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu 
odbioru końcowego) wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zagospodarowaniem 
terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych  
w technologii kontenerowej o łącznej powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (jeden 
tysiąc pięćset) skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tą osobą. 
 
W SIWZ po zmianach  jest : 
 
6.2.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda; 
 
6.2.2.1 Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże że: wykonał należycie, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwa  zamówienia 
z których każde obejmowało swoim zakresem budowę budynku dwukondygnacyjnego 
w technologii kontenerowej lub o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej ,z instalacjami 
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wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacyjnymi, elektrycznymi  
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m2, dla jednego zamówienia, wykonane w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. 
6.2.2.2 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę 1 osobą posiadającą 
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej należącą do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów 
obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie 
doświadczenie jako kierownik budowy  na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu 
odbioru końcowego) wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zagospodarowaniem 
terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych  
w technologii kontenerowej lub o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej  o łącznej 
powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (jeden tysiąc pięćset) skierowaną przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnej  
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  
z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nią czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. 
 
W SIWZ było:  
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do 
siedziby Zamawiającego znajdującej  się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 05-092  
Łomianki     pok.1. 
11.2 Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2020 r. o godz. 10.00.  
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2020 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania  
i złożenia. 
11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej 
kopercie gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:  
nazwa i adres Wykonawcy; 
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zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: „nazwa 
postępowania” 
nie otwierać do  dnia 17.11.2020 r. do godz. 10:45”. 
 
W SIWZ po  zmianach jest: 
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do 
siedziby Zamawiającego znajdującej  się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, 05-092  
Łomianki     pok.1. 
11.2 Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2020 r. o godz. 10.00.  
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020 r. o godz.10:45 w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania  
i złożenia. 
11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej 
kopercie gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:  
nazwa i adres Wykonawcy; 
zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: „nazwa 
postępowania” 
nie otwierać do  dnia 20.11.2020 r. do godz. 10:45”. 
 
Niniejsze pismo  należy traktować jako  integralną część SIWZ. 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Aneta Witkowska/Tomasz Baran 
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 888 98 43  
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