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W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ
Zamawiający wskazuje jak niżej.
Dot. Rozdziału V - warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
2.2) zdolności technicznej lub zawodowej:
b) Wykonawca winien wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie
dysponował następującymi osobami (samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby
posiadające uprawnienia odpowiadające niżej wymienionym, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in.
w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej
obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania ww. kwalifi<acji lub posiadają
prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa):
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży
architektonicznej, posiadającą w specjalności architektonicznej: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń, która jest czynnym członkiem właściwej
izby samorządu zawodowego,
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w branży
konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, która jest czynnym
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiada uprawnienia do
kierowania i prowadzenia nadzoru nad pracami przy zabytkach nieruchomych
określone w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2018.2067 tj.), tj. posiadającą uprawnienia budowlane określone
przepisami ustawy Prawo budowlane i przez co najmniej 18 mie&ęcy brała udział w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
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rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadającą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń, która jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego,
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń i uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń, która jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
posiadającą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, która jest
czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży
inżynieryjnej drogowej, posiadającą w specjalności inżynieryjnej drogowej:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, leóra jest czynnym
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,

Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza aby do każdej z wymienionych funkcji były
wyznaczone 2 osoby (po jednej z uprawnieniami do kierowania robotami i
projektowania). Wykonawca w ramach jednej osoby wyznaczy co najmniej 2 do
każdej z tych funkcji. Inwestor formułując kryteria w wyżej przytoczony sposób,
zdecydowanie zawęża możliwości wzięcia udziału w postępowaniu firm, które w
swoich zasobach mają osoby do projektowania i inne do nadzoru nad projektem,
które posiadają odpowiednia kwalifikacje i uprawnienia do sprawowania swoich
funkc.i.

Odp. na pytanie:
Nie dopuszcza się, aby do każdej z wymienionych funkcji były wyznaczone 2 osoby (ani
więcej). Postawione przez Zamawiającego w SIWZ wymagania dotyczą:-.;e pełnienia danej
określonej przepisami SIWZ funkcji są w pełni uzasadnione. W szczególności wskazać można
w tym miejscu na możliwość ograniczenia ryzyka w zakresie trudności dotyczących procesu
podejmowania decyzji, wątpliwości odnośnie różnic zdań, które mogą pojawić się w przypadku
zespołu kilku osób (nie łączących jednocześnie obu zakresów uprawnień), lub odnośnie
przydziału określonego zadania w zakresie danej funkcji do poszczególnej osoby, czy

komunikacji i związanych z tym kwestii czasowych. Pozwala to przy tym, by osoba, która
będzie realizować wskazaną przepisami SIWZ funkcję, korzystając z posiadanych możliwości
w sposób pełny i sprawny realizowała całość przewidzianych dla tej funkcji zadań i na
zasadzie synergii w lepszy sposób osiągała sprawnie zamierzone cele.
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