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1. Wykonawcy 
2. Strona internetowa Zamawiającego 

 

 
Dotyczy postępowania pod nazwą: ”Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa pływalni miejskiej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przy 
ul. Spółdzielczej 19” na działkach (obręb 0003 PLACE ark. 17 nr ewid. Dz. 37/4, 38/4, 38/5, 65/5, 143/1) 
w Skarżysku-Kamiennej”, znak ZP.MI.09.2022, numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 
176-497110, zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr: 2022/S 192-542702   

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy MTM Budownictwo 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (KRS: 0000381088) z dnia 27 października 2022r. 

Do zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści: 

"Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2021, poz. 1129 z późn. zm) - proszę o wyjaśnienie w którym miejscu formularza ofertowego - stanowiącym załącznik 
nr 1 do SWZ należy ująć informację dot. doświadczenia personelu: 

- kierownika kontraktu w zakresie doświadczenia w BIM  

- kierownika budowy - w zakresie pełnienia funkcji przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na 
budowie, przebudowie lub remoncie krytej pływalni 

które stanowią kryterium oceny ofert." 

Zamawiający w odpowiedzi na przedstawione pytanie wskazuje co następuje: 

Informacje obejmujące dane o doświadczeniu personelu, stanowiące kryterium oceny ofert, dotyczące:  

1. doświadczenia kierownika kontraktu - osoby posiadającej wskazane  doświadczenie w realizacji inwestycji 
użyteczności publicznej z wykorzystaniem technologii BIM wraz z realizacją modelu powykonawczego BIM, 
przewidzianego do zarządzania obiektem; 

 
2. doświadczenia kierownika budowy – osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o wskazanym doświadczeniu w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy w ramach inwestycji obejmującej budowę, przebudowę lub remont krytej pływalni, 
przez cały okres realizacji inwestycji należy ująć w treści odrębnego oświadczenia wykonawcy, opatrzonego 
podpisem wykonawcy zgodnie z wymaganiami SWZ, które to oświadczenie należy wymienić w punkcie 19 
Formularza ofertowego i załączyć do oferty jako Załącznik. 
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   Osoba upoważniona w imieniu Zamawiającego 
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