
 

 
                                                                                                            Dziwnów, dnia 09 czerwca 2022 r. 

Nr postępowania: ZPM.271.2.2021 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja Portu Rybackiego 

w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się 

o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej jako: „Pzp”, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

oraz modyfikację zapisów ogłoszenia i SWZ dla ww. postępowania, a w konsekwencji – przedłużenie 

terminu składania ofert. 

 

Dotyczy zapisów pkt. 5.4 c) ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdział VI.1.4)c) SWZ. 

 

Zamawiający postawił wymóg udziału w postępowaniu dotyczący Inspektora nadzoru w 

specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

 

c) co najmniej jednej osoby na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności  instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:  

- posiadającej uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej i odwodnienia terenu, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji 

technicznych  

w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do wykonywania funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót sanitarnych;  

- posiadającej doświadczenie zawodowe polegające na przynajmniej jednokrotnym pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót w branży elektrycznej. 

 

Wnosimy o zmianę ww. warunku na następujący: 

 

c) co najmniej jednej osoby na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności  instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:  

- posiadającej uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej i odwodnienia terenu, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji 

technicznych  

w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do wykonywania funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót sanitarnych;  



 

 
- posiadającej doświadczenie zawodowe polegające na przynajmniej jednokrotnym pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

W ocenie wykonawcy dokonanie zmiany ww. wymogu jest konieczne dla zachowania poprawności 

prowadzonego postępowania, ponieważ oczywistym jest, że osoba wskazana na stanowisko w danej 

branży powinna legitymować się doświadczeniem w tej właśnie branży.  

W związku z koniecznością dokonania przedmiotowej zmiany zarówno ogłoszenia jak i SWZ, 

niezbędnym będzie także przesunięcie terminu składania ofert, w celu umożliwienia wykonawcom 

zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i uwzględnienie ich w przygotowywanych ofertach. 

 

Wyjaśnienie 

Zamawiający sprostował w ogłoszeniu oraz w treści SWZ oczywistą omyłkę w zakresie wymogu 

udziału w postępowaniu Inspektora nadzoru w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 Jednocześnie informuje, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym 

postępowaniu.                                                 

 


