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Bierutów, dnia 15.02.2023 r. 

IR.271.4.2023.JP.2 

 

Zapytanie nr 1 z odp. 

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie: 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe? 

Odpowiedź: Zgodnie z założeniami Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład, 

wynagrodzenie za zrealizowanie całości zamówienia, będzie płatne na rachunek 

bankowy wykonawcy na podstawie faktury końcowej. Nie przewiduje się płatności 

częściowych. Zamawiający dokona płatność wykonawcy jednej zaliczki w 

wysokości min. 3,34% wynagrodzenia za daną część przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca powinien przewidzieć/uwzględnić finansowanie realizacji pozostałej 

części zamówienia z własnych środków.  

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o informację, co oznaczają punkty oznaczone czerwonymi znakami „X” na 

mapach z projektu budowlanego. 

Odpowiedź: Punkty oznaczone czerwonymi znakami „X” na mapach z projektu 

budowlanego oznaczają punkty, których Zamawiający nie realizuje w ramach 

przedmiotu zadania. 

 

Pytanie nr 3 

Zgodnie z zapisem z rozdz. XV, pkt. 4b SWZ kierownik dla części 1 i 2 zadania powinien 

spełniać poniższe warunki: 

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie min. 1 osobą 

na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz min. 3-letnie doświadczenie 

w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym należy wykazać min. jedną robotę 

polegającą na budowie, modernizacji, odbudowie, przebudowie oświetlenia drogowego  

na wartość co najmniej 350.000,00 zł brutto. 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaliczenie do doświadczenia kierownika jego pracę 

również na stanowisku inspektora nadzoru. Wówczas proponowany zapis będzie 

brzmiał: 

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie min. 1 osobą 

na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz min. 3-letnie doświadczenie 

w kierowaniu robotami budowlanymi lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, w tym 

należy wykazać min. jedną robotę polegającą na budowie, modernizacji, odbudowie, 
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przebudowie oświetlenia drogowego na wartość co najmniej 350.000,00 zł brutto. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji w/w zapisów  (patrz SWZ 

modyfikacja). 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w ramach zadania słupów stalowych 

ocynkowanych o przekroju okrągłym zamiast słupów stalowych ocynkowanych 

ośmiokątnych? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w ramach zadania 

słupów stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym zamiast słupów stalowych 

ocynkowanych ośmiokątnych. 

 

 


