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Uczestnicy postępowania 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Wykonywanie 
czynności Inwestora Zastępczego dla zadania „Infrastruktura okołolotniskowa 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka 
wodno - ściekowa”. 

 
W związku z wnioskami wykonawców w sprawie udzielenia odpowiedzi na ich 

pytania, zamawiający w załączeniu przesyła treść pytań oraz udziela wyjaśnień w 
trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Pytanie 1 
Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 
2008r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1154) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie faksem oraz 
pocztą informacji o szacunkowej wartości ww. zamówienia, względnie części 
„protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” zawierającej tę 
informację. 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
Zamawiający wyjaśnia, iŜ zgodnie z art. 86 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych 
zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 
bezpośrednio przed otwarciem ofert. Wartość szacunkową zamówienia zgodnie 
z instrukcją zawartą w treści protokołu moŜna wypełnić po otwarciu ofert. W związku 
z powyŜszym w chwili obecnej protokół Ŝądanej przez wykonawcę informacji nie 
zawiera. 
 
 
Pytanie 2 
W nawiązaniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej 
realizacji ww. zamówienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy realizację 
zadania polegającego na „przygotowaniu postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy robót projektowych i budowlanych” oferent moŜe powierzyć 
pracownikowi nie posiadającemu doświadczenia w zakresie procedur zamówień 
publicznych? 
Zasadnym wydaje się bowiem, aby w skład personelu Inwestora Zastępczego 
wchodził specjalista ds. zamówień publicznych, z doświadczeniem w przygotowaniu 
procedur z zakresu przetargów publicznych. W związku z tym prosimy o odpowiedź 
czy oferent powinien wykazać w składzie swojego zespołu takiego specjalistę wraz z 
opisem jego doświadczenia? 
 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający wyjaśnia, co jest oczywiste, Ŝe czynności dotyczące przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 



wykonawcy robót budowlanych i projektowych winna wykonywać wyspecjalizowana 
w tematyce udzielania zamówień publicznych osoba. Zamawiający jednakŜe 
podtrzymuje wymagania podmiotowe zawarte w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 


