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   Wszyscy wykonawcy 

 

 

  

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Wzmocnienie 

podłoża gruntowego fundamentu południowego odcinka murów obronnych 

miasta Byczyna” 

 

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Działając na podstawie 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przedkładam zapytania wraz z odpowiedziami. 
 

 

 W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu dotyczącego zadania jak wyżej, 
prosimy o udzielenie następujących wyjaśnień:  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego 
kolumnami DSM oraz iniekcją niskociśnieniową. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z zapisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonania oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia, a 
jednocześnie nie powinien mieć charakteru dyskryminacyjnego, wnosimy o korektę 
wymagań odnośnie wiedzy i doświadczenia poprzez zapisanie warunku w następujący 
sposób:  
 
(…) co najmniej:  
- 1 /jedną/ robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wzmocnienia podłoża 
gruntowego za pomocą iniekcji niskociśnieniowej lub kolumn DSM, o wartości robót 
minimum 500.000,00 zł. brutto  
oraz  
- 1 /jedną/ robotę budowlaną wykonaną przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru zabytków, o wartości robót minimum 500.000,00 zł. brutto 
 
 
 
  
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami 
DSM oraz iniekcją niskociśnieniową. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia,  
a jednocześnie nie powinien mieć charakteru dyskryminacyjnego, wnosimy o korektę 
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wymagań odnośnie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez 
zapisanie warunku w ppkt. 2/ w następujący sposób:  

2/ co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania 

robotami budowlanymi. Osoba ta winna posiadać doświadczenie w zakresie kierowania 

robotami polegającymi na wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej gruntów lub kolumn DSM 

/co najmniej 2 takie roboty/: 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

                                                               Z poważaniem 
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