
 
 
 
 
               Chorzów, dnia  17.09.2009r. 
 
               

 
         ND/DZ/1913 /2009 

 
 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego „Modernizacja gospodarki cieplnej w RK-1     
                 przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie” -  nr sprawy II/416/2009. 

 
 

                             W związku z pytaniami dotyczącymi  przetargu  nieograniczonego  
pn. jw., wyjaśniam: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysów w formie 
szczegółowej? 

  Odpowiedź: 
            Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysów w formie uproszczonej. 
                Pytanie 2           

             Czy w załącznikach do oferty (załączniki nr 2 – 5,  8, 9) w przypadku podmiotów  
 występujących wspólnie , jako wykonawcę wystarczającym jest wskazanie       
pełnomocnika czy też należy wykazać wszystkich uczestników? 

            Odpowiedź: 
Rozdział 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa jakie 
dokumenty muszą być złożone przez każdego z wykonawców wchodzących w 
skład konsorcjum.  
W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w Rozdziale 8 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia,  pkt 1 lit. a) – e), pkt 3 lit. b) oraz pkt 5 lit. e) 
muszą być złożone przez każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum.  
Natomiast pozostałe dokumenty mogą złożyć wszyscy, kilku lub przynajmniej 
jeden z uczestników konsorcjum, jeżeli potwierdzi spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu. 
Nadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia albo do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla 
pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. 

   
           Pytanie 3 

Czy załącznik nr 4 – „Formularz cenowy” należy uzupełnić jedynie o dane 
wykonawcy?  
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           Odpowiedź: 
Załącznik nr 4 – „Formularz cenowy (Kosztorys ofertowy) – należy opracować 
na podstawie przedmiaru robót załączonego do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, umieszczonego na stronie internetowej www.bip.tram-silesia.pl. 

  
            Pytanie 4 

Czy w załączniku nr 3 – „Wykaz osób (...) które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia”, wystarczającym jest wykazanie osób pełniących 
funkcje techniczne przy realizacji inwestycji czy należy wymienić również 
pracowników fizycznych? 
Odpowiedź: 
W załączniku nr 3 – „Wykaz osób (...), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia”, wykonawca winien  wykazać tylko osoby pełniące funkcje 
techniczne przy realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 
Wymagane jest również załączenie dokumentów stwierdzających, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia przewidziane ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nadto wymagane 
jest również załączenie aktualnego zaświadczenie stwierdzającego przynależność 
do właściwej izby samorządu zawodowego dla każdej osoby pełniącej 
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i wniesienie opłaty od 
odpowiedzialności cywilnej. 
 
Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 11 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  zwracam się o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 
   

 
          Zatwierdził: 
        Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy 
         Bolesław Knapik 


