
 

 
                                                                                                            Dziwnów, dnia 10 czerwca 2022 r. 

Nr postępowania: ZPM.271.2.2021 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3 

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 b), c) i d) ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdział VI.1.4)b), c) i d) SWZ w 

zakresie oraz zapisów §6 Projektu umowy na realizację przedmiotowego zadania – w zakresie 

uprawnień budowlanych: 

 

• Inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 

Zamawiający postawił wymóg udziału w postępowaniu: 

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

inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie 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 

hydrotechnicznych 

 

We wzorze umowy natomiast zawarty jest zapis: 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i wyznaczyć inspektorów nadzoru posiadających stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w 

specjalności: 2) inżynieryjnej hydrotechnicznej, 

 

• Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

Zamawiający postawił wymóg udziału w postępowaniu: 

- 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; 

 

We wzorze umowy natomiast zawarty jest zapis wskazujący, że osoba desygnowana na przedmiotowe 

stanowisko powinna posiadać uprawnienia budowlane: 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i wyznaczyć inspektorów nadzoru posiadających stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w 



 

 
specjalności: 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 

• Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Zamawiający postawił wymóg udziału w postępowaniu: 

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

instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej do 1 kV 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 elektrycznych 

 

We wzorze umowy natomiast zawarty jest zapis wskazujący, że osoba desygnowana na przedmiotowe 

stanowisko powinna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń: 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i wyznaczyć inspektorów nadzoru posiadających stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w 

specjalności: 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

 

Zwracamy się z wnioskiem o przeanalizowanie i ujednolicenia zapisów ogłoszenia, SWZ i wzoru 

umowy, ponieważ pozostawienie ich w ich obecnym brzmieniu powoduje, że wykonawca składający 

ofertę nie ma jasnej informacji wg jakich kryteriów równoważności ma weryfikować uprawnienia 

kandydatów na poszczególne stanowiska, a ponadto powoduje, że osoby, które zostaną wskazane w 

ofercie nie będą spełniać formalnie zapisów umownych. 

 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wprowadzi w/w zmiany do projektu umowy w celu ujednolicenia zapisów SWZ. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie jest to wzór umowy, a projekt umowy, a więc zmiany nieistotne 

(polegające na doprowadzeniu zgodności z zapisami SWZ lub omyłki oczywiste) można wprowadzić 

do umowy nawet po zakończeniu postepowania. Niniejsza zmiana nie wprowadza żadnych nowych 

wymogów do przygotowania oferty przez Wykonawcę.  

 

Pytanie 2 

Dotyczy zapisów pkt. 5.4  c) ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdział VI.1.4)b), c) i d) SWZ w zakresie 

oraz zapisów §6 Projektu umowy na realizację przedmiotowego zadania – w zakresie doświadczenia: 

 

W dniu 09.06.2022r. Zamawiający, na wniosek oferenta, dokonał zmiany warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie doświadczenia ww. Inspektora na następujący: 

- 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. 

 

Po ponownej analizie warunków udziału w postępowaniu oraz zapisów SWZ, z których wynika, że 

zakresem zamówienia objęty jest nadzór w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu, a także OPZ gdzie 

nie znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy sieci, instalacji i urządzeń – wskazujemy, że 

przy takim brzmieniu warunku uznać należy, że osoba desygnowana na stanowisko Inspektora nadzoru 

w specjalności instalacyjnej powinna legitymować się doświadczeniem w nadzorowaniu każdego 

zakresowo elementu, tj.: sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci cieplnej, sieci gazowej, 

instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji gazowej, instalacji cieplnej, instalacji 

wentylacyjnej, urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych, urządzeń cieplnych, urządzeń 

gazowych i urządzeń wentylacyjnych. 



 

 
 

Mając na względzie zarówno zakres nadzorowanych przez ww. osobę robót, które są planowane do 

wykonania w przedmiotowym zadaniu (który nie obejmuje wszystkich ww. elementów) oraz fakt, że 

Inspektorzy zdobywali doświadczenie na różnych projektach, w których nie każdorazowo nadzorowali 

wszystkie z ww. elementów sieci instalacji i urządzeń – wymóg ten jest nadmierny i powinien zostać 

zmieniony na następujący: 

- 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 sanitarnej. 

 

Pozostawienie warunku udziału w postępowaniu w jego obecnym brzmieniu stanowiłoby naruszenie 

art. 16 pkt 3) Pzp poprzez postawienie wymogów nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia, 

jednocześnie stanowiąc ograniczenie dostępu do zamówienia. 

 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy. W ramach prac planowanych jest wykonanie sieci: 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, urządzeń gazowych, urządzeń cieplnych 

(piec gazowy z instalacją gazową) oraz urządzenia wentylacyjne (kominy wentylacyjne). Wobec 

powyższego wskazane wszystkie prace wymagane w formie posiadanego doświadczenia przez 

inspektora są ujęte w dokumentacji projektowej realizowanej inwestycji, a zatem Zamawiający nie 

zmienia postawionego warunku.  

 

 

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.                                                 
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