
 
 

 

 

 
Zakopane, dnia 09 lutego 2017 roku 

ZP.272.1.2017 
pyt. i odp. do SIWZ – Nr 1 
 

Wykonawcy Pobierający 
Materiały Przetargowe SIWZ 
Wszyscy 

 
 
 

W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie adaptacji pomieszczeń 
pod centrum przetwarzania danych (serwerownia) w budynku Starostwa Powiatowego w 
Zakopanem” działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.), przesyłam 
Państwu treść pisemnych pytań oraz odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na 
zadane pytania do treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ: 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść 
pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym 
postępowaniem przetargowym: 
 
1. Ze względu na złożoność projektu i ilość wymaganych dokumentów do 

przygotowania i złożenia wraz z ofertą prosimy o przedłużenie terminu składania ofert 
do 21.02.2017. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

 

2. Prosimy o udostępnienie przedmiarów i kosztorysów w wersji edytowalnej w formacie 
kosztorysowym .ath do programu Norma, którym dysponuje wykonawca i który to 
format jest niezbędny do przygotowania szczegółowego kosztorysu ofertowego 
wymaganego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dysponuje przedmiarem robót oraz 

wzorem kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej w formacie 
kosztorysowym .ath do programu Norma, którym dysponuje wykonawca. 
Zamawiający dysponuje tylko i wyłącznie wersją zapisaną w formacie PDF, 
którą udostępnił wraz z SIWZ na stronie internetowej. 
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3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywania robót również po godzinach pracy urzędu 
oraz w sobotę?  
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza możliwość wykonywania 

robót po godzinach pracy urzędu w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7:30 – 19:30 za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od 
pracynatomiast nie dopuszcza możliwości wykonywania robót w pozostałe dni 
tygodnia. 

 

4. Zamawiający w zakresie warunku zdolności technicznej wymóg wykazania się 
doświadczeniem tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co 
najmniej dwie roboty w zakresie budowy, modernizacji, remontu, przebudowy, 
rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynków, których wartość wynosiła 
minimum 400.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: czterysta tysięcy). Wykonawca 
zwraca uwagę ze względu na specyfikę zamówienia tj. przebudowa pomieszczenia na 
serwerownię niniejsze referencje nie są wystarczające. Tak wskazany warunek bez 
określenia doświadczenia w zakresie budowy/modernizacji serwerowni spowoduje 
złożenie ofert przez Wykonawców nie posiadających kompetencji i doświadczenia w 
budowie serwerowni, firmy ogólnobudowlane które na podstawie tak opisanego 
warunku mogłyby złożyć ofertę nie posiadają doświadczenia w wykonaniu 
wyspecjalizowanych technologicznie systemów dedykowanych do serwerowni/Data 
Center, co może skutkować nienależytym wykonaniem zamówienia lub nawet 
nieukończeniem robót.  
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

__________ 
II. 
 

5. Czy Kierownicy branżowi mogą być zatrudnieni na umowę cywilnoprawną? W 
związku z niejasnym zapisem w SIWZ proszę o odpowiedź. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami punktu 

6.1.3) przedmiotowej SIWZ nie wymaga się zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności kierownika budowy (osobę posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) oraz 
kierowników robót branżowych (osobę posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz osobę posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), tj. osób 
wymienionych w punkcie 10.1.3b) przedmiotowej SIWZ pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z dnia 08 marca 2016 roku 
poz. 290 ze zm.), gdyż zasadniczo nie polegają one na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są 
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samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, 
także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te 
zadania realizują. 

__________ 
III. 
 

6. PYTANIE Nr 1 
Mając na uwadze cel i funkcję art. 36b ust. 1 oraz art. 36ab ustawy Pzp, prosimy o 
odstąpienie od wymagań od Wykonawcy wskazywania na etapie oferty w formularzu 
ofertowym nazw firm podwykonawców.  
Wykonawca na etapie składania ofert nie jest w stanie wskazać nazw firm, gdyż etap 
negocjacji z podwykonawcami będzie tuż przed podpisaniem umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. Na etapie składania oferty Wykonawca jest w stanie 
wskazać jedynie zakres prac który w trakcie realizacji zamówienia potencjalnie zleci 
podwykonawcom.  
Wówczas zgodnie z art. 36 ba ustawy Pzp na etapie realizacji Wykonawca powierza 
część zamówienia podwykonawcy i informuje o tym Zamawiającego i przedstawia 
dokumenty na potwierdzenie, że ten podwykonawca nie podlega odrzuceniu (co 
zostało wskazane w SIWZ pkt 23.4). 
Zgodnie z przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 
26.02.2014 w sprawie zamówień publicznych Wykonawca wskazuje nazwy firm i 
adresy podwykonawców w formularzu oferty, o ile są oni znani Wykonawcy na dzień 
składania ofert. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku. 

 

7. PYTANIE Nr 2 
Zważywszy na załączenie do oferty kart katalogowych w przypadku wykazania 
rozwiązań równoważnych w stosunku do wymaganych, prosimy o dopuszczenie 
możliwości ich złożenia w języku angielskim. Koszty tłumaczenia kart znacznie 
podwyższają koszt przygotowania oferty.  
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania 

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie 
niniejszego wniosku.  

 
 

Z poważaniem: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,  
2. A/a. 

STAROSTA TATRZAŃSKI 
 
 

mgr inż. Piotr Bąk 


