Pytania i odpowiedzi nr 4 w postepowaniu na:
"Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – produkcyjnego Colorland wraz z
urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/16, 1/15, 1/14 w
miejscowości Zaczernie
Rzeszów, 29.01.2018
Pytanie 1:
W nawiązaniu do warunku posiadania przez Wykonawcę odpowiedniej kadry, umożliwiającej
rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia proszę o informację, czy Zamawiający uzna warunek
polegający na dysponowaniu kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej, elektrycznej (1
osoba) posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, kierownik ten nie jest zatrudniony w ramach umowy o pracę, ponieważ jest
jednocześnie współwłaścicielem spółki. Czy Zamawiający uzna w takim przypadku, że
współwłaściciel spółki posiadający stosowne uprawnienie może być kierownikiem robót
elektrycznych
Odpowiedź:
Współwłaściciel spółki posiadający stosowne uprawnienie może być kierownikiem robót
elektrycznych
Pytanie 2:
Czy wymóg pozostawania w stosunku pracy o którym mowa w pkt. VI PPKT 2C SIWZ znajduje
również zastosowanie do osób będących wspólnikami lub członkami zarządu spółki?
Odpowiedź:
Zamawiajacy potwierdza, że tak.
Pytanie 3:
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do
dnia 11.02.2019 r.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami konieczny jest dodatkowy czas na analizę założeń jakie
powinniśmy przyjąć do oferty w kontekście wynagrodzenia ryczałtowego oraz mając na uwadze
zapisy Art. 5 pkt 10 i 47 Umowy.
Ponadto ostatnie wyjaśnienia nałożyły na Wykonawcę obowiązek przełożenia istniejącej stacji trafo
wraz z wykonaniem tymczasowej stacji kontenerowej, przekładek i przyłączy w uzgodnieniu z
PGE. Wymaga to dokonania rozpoznania zarówno w zakresie kosztów jak i terminów.
Przypominamy, że do czasu udzielenia wyjaśnienia przełożenia stacji trafo miał dokonać inwestor
we własnym zakresie a zasilanie wykonać PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - zgodnie z
zapisami w dokumencie 31_elektryczna_opis.pdf (str. 4)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień
11.02.2019, godzina i forma składania ofert pozostaja bez zmian.

