
ZP.341-04/04/2010 Sobótka, dnia 01.04.2010 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH

UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Rozbudowa systemu teleinformatycznego i elektrycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w

Sobótce"

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
przedstawia treść  pytań  jakie wpłynęły do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w
dalszej części zwanej SIWZ w dniu 31.03.2010 r.  oraz udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
"W  pkt.  5.1.(1)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienie  Zamawiający  określił,  Ŝe
Wykonawcy  muszą  wykazać  się  "posiadaniem  uprawnień  do  wykonywania  określonej
działalności  lub  czynności,  jeŜeli  przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich  posiadania  tj.
posiadają  koncesje  na wykonanie  sieci  sieci  komputerowej".  Jednocześnie  zgodnie z  pkt.
6.1.b) Zamawiający zaŜądał, by do oferty została załączona "koncesja na wykonanie sieci
komputerowej". 
Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez pojęcie "koncesji na wykonanie
sieci komputerowej" oraz podanie podstawy prawnej  Ŝądania takiej  koncesji  przepisów na
podstawie których takie koncesje są wydawane.
Z posiadanych przez nas informacji wynika, Ŝe usługi/roboty w zakresie wykonywania sieci
komputerowych  nie  są  koncesjonowane.  Nie  są  teŜ  w  naszej  ocenie  wydawane  inne
pozwolenia, zezwolenie etc. na wykonywanie takich prac.
W konsekwencji  powyŜszego, zwracamy się  o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii  wraz z
doprecyzowaniem zapisów specyfikacji oraz - względnie - o zmianę treści specyfikacji, jak
równieŜ ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie."

Odpowiedź:
Zamawiający anulował zapis dotyczący konieczności posiadania i dostarczenia ww. koncesji
w piśmie ZP.341-04/02/2010 z dnia 26.03.2010 r. Pismo to jest  opublikowane na stronie
internetowej  Zamawiającego  w  zakładce  dotyczącej  ww.  przetargu.  Jednocześnie

Projekt pt.: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i
zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica,

Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, śórawina”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.



Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ oraz opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nr 87588-2010 w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Pytanie nr 2:
"Prosimy równieŜ o informację, czy uprawnienia, które musi posiadać kierownik budowy -
robót elektrycznych (pkt. 5.1.(3) a) siwz) mają być uprawnieniami "bez ograniczeń"?"

Odpowiedz:
Kierownik budowy – robót elektrycznych winien posiadać uprawnienia budowlane nadane na
podstawie ustawy Prawo budowlane w specjalności ,,sieci, instalacje elektryczne i urządzenia
elektryczne  i  elektroenergetyczne",  określone  w  obowiązujących  przepisach.  Zakres
uprawnień  budowlanych  naleŜy odczytywać  zgodnie  z  treścią  decyzji  o  ich  nadaniu  i  w
oparciu  o  przepisy  będące  podstawą  ich  nadania.  Uprawnienia  nie  mogą  zawierać
ograniczenia do „… pełnienia funkcji  przy budowie budynków i instalacji  o powszechnie
znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych".

Pytanie 3:
"Prosimy takŜe o odpowiedź, czy Zamawiający, poprzez sformułowanie "dostęp do linii
kredytowej" (w pkt. 5.1.(4) siwz) rozumie "zdolność kredytową wykonawcy w rozumieniu §1
ust. 1 pkt 9) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane?"

Odpowiedz:
Zamawiający poprzez dostęp do linii kredytowej rozumie zdolność kredytową Wykonawcy.
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania przez Wykonawców odpowiedniej "sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadać dostęp do linii
kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niŜ 300 tyś. zł (PLN)" Zamawiający
Ŝąda zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowa
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.

z up. BURMISTRZA
mgr Hanna Piwowarska
Zastępca Burmistrza

Pismo sporządził:
Ewa Pigóra, tel 071 335 12 52, e-mail przetargi@sobotka.pl
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