Zgorzelec, 15.12.2010 r.
WZP.341-65/10
WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami) zawiadamiam,
iż w dniu 08.12.2010 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na
zadaniu pn.: Budowa hali sportowo-widowiskowej”, na które Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi.
Odpowiedź na pytanie 2
Pod pojęciem nadzoru nad dużymi i skomplikowanymi kontraktami Zamawiający rozumie
nadzór nad realizacją m.in. obiektów określonych w klasach 1265 oraz 1261 Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (z wyłączeniem zadaszonych trybun do oglądania
sportów na świeżym powietrzu, cyrków, estrad oraz budynków schronisk dla zwierząt).
Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ do postępowania określił minimalne
wymagania wobec poszczególnych Inspektorów Nadzoru, formułując je następująco:
Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno- budowlanej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych), a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej , w oparciu o procedury
FIDIC, o wartości tych robót, co najmniej 28 mln PLN, realizowanymi w
ramach budowy obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100000 m3
Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające
ważne uprawnienia budowlane (wystarczający zakres w specjalności sieci i
urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne), które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis na listę członków
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właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych), a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży sanitarnej, w oparciu o procedury FIDIC, o wartości
tych robót, co najmniej 9 mln PLN, realizowanymi w ramach budowy
obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
- Doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu budowy instalacji tryskaczowych
oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych
Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych) , a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży elektrycznej, w oparciu o procedury FIDIC, o wartości
tych robót, co najmniej 5,5 mln PLN, realizowanymi w ramach budowy
obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
- Doświadczenie w nadzorowaniu montażu Systemów Sygnalizacji Pożarowej.
2. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 796 ze zmianami) zawiadamiam,
że Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie:
b a) w pkt. 10 ppkt. 2 SIWZ do postępowania usuwa się lit. a w dotychczasowym brzmieniu
zastępując ją nową lit. a w brzmieniu:
„a) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Ocena spełniania tego warunku odbędzie się według formuły „spełnia / nie spełnia”, na
podstawie analizy treści:
- Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń
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okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług polegających na pełnieniu
funkcji nadzoru inwestorskiego, funkcji Inżyniera Kontraktu, funkcji Inżyniera
Rezydenta itp. w oparciu o procedury FIDIC dla co najmniej 1 kontraktu na usługę
nadzoru nad budową obiektu budowlanego określonego w klasach 1265 oraz 1261
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (z wyłączeniem zadaszonych trybun do
oglądania sportów na świeżym powietrzu, cyrków, estrad oraz budynków schronisk dla
zwierząt) o kubaturze co najmniej 100000 m3 i wartości nadzorowanych robót minimum
45 mln. PLN.
Za równoważne z warunkami kontraktowymi FIDIC, Zamawiający uzna inne warunki
kontraktowe np. UAR, UAV, przy czym na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek
udowodnienia równoważności tych warunków kontraktowych w przypadku wykazania
takiej usługi w wykazie.
Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN,
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w
dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”
b) w pkt. 10 ppkt. 2 SIWZ do postępowania usuwa się lit. b w dotychczasowym brzmieniu
zastępując ją nową lit. b w brzmieniu:
„b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na według formuły „spełnia / nie spełnia”,
podstawie analizy treści:
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami oraz,
- oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie dysponowania następującymi osobami:
Kierownik Zespołu – Koordynator posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych)
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- Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu min. 1 kontraktem prowadzonym zgodnie
z warunkami kontraktowymi FIDIC lub równoważnymi jako Przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik Kontraktu, Kierownik Projektu, Zastępca Kierownik
Kontraktu, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Inżynier Rezydent itp., o wartości
roboty, co najmniej 45 mln PLN, polegającej na budowie obiektu budowlanego o
kubaturze co najmniej 100000 m3
Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno- budowlanej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych), a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej , w oparciu o procedury
FIDIC, o wartości tych robót, co najmniej 28 mln PLN, realizowanymi w
ramach budowy obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100000 m3
Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające
ważne uprawnienia budowlane (wystarczający zakres w specjalności sieci i
urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne), które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych), a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży sanitarnej, w oparciu o procedury FIDIC, o wartości
tych robót, co najmniej 9 mln PLN, realizowanymi w ramach budowy
obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
- Doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu budowy instalacji tryskaczowych
oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych
Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej posiadający:
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- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych) , a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży elektrycznej, w oparciu o procedury FIDIC, o wartości
tych robót, co najmniej 5,5 mln PLN, realizowanymi w ramach budowy
obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
- Doświadczenie w nadzorowaniu montażu Systemów Sygnalizacji Pożarowej.
Inspektor nadzoru w specjalności drogowej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Doświadczenie zawodowe minimum 5 letnie w kierowaniu i nadzorowaniu
robót budowlanych branży drogowej (liczone od daty uzyskania uprawnień
budowlanych)
Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych
- Uprawnienia zawodowe w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, a w tym: nadzór nad robotami budowlanymi w
zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, realizowanymi w ramach budowy
obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
- Doświadczenie w odbiorach Systemów Sygnalizacji Pożarowej, dróg
ewakuacyjnych, systemów oddymiania, oświetlenia awaryjnego.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora
nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowalnej i drogowej oraz kierownika zespołu i
jednego z pozostałych inspektorów łącznie.
Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN,
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w
dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z
odpowiednia decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów. „
c) w pkt. 10 ppkt. 2 SIWZ do postępowania usuwa się lit. c w dotychczasowym brzmieniu
zastępując ją nową lit. c w brzmieniu:
„c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na według formuły „spełnia / nie spełnia”,
podstawie analizy treści:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości, co najmniej 500 000 PLN;
- opłaconej polisy , a przypadku jaj braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający żąda aby wartość polisy wynosiła min.
500.000 PLN.
Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN,
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w
dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”
d) w pkt. 14 SIWZ do postępowania usuwa się ppkt. 6 w dotychczasowym brzmieniu
zastępując go nowym ppkt. 6 w brzmieniu:
„6. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. (zgodnie z
załącznikiem nr 7 do SIWZ).
Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie dysponowania następującymi osobami:
Kierownik Zespołu – Koordynator posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, ,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
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wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów (liczone od daty uzyskania uprawnień
budowlanych)
- Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu min. 1 kontraktem prowadzonym
zgodnie z Warunkami kontraktowymi FIDIC lub równoważnymi jako
Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Kontraktu, Kierownik Projektu, Zastępca
Kierownik Kontraktu, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Inżynier Rezydent
itp., o wartości roboty, co najmniej 45 mln PLN, polegającej na budowie obiektu
budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno- budowlanej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych), a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej , w oparciu o procedury
FIDIC, o wartości tych robót, co najmniej 28 mln PLN, realizowanymi w
ramach budowy obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające
ważne uprawnienia budowlane (wystarczający zakres w specjalności sieci i
urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne), które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej,
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Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych), a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży sanitarnej, w oparciu o procedury FIDIC, o wartości
tych robót, co najmniej 9 mln PLN, realizowanymi w ramach budowy
obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
- Doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu budowy instalacji tryskaczowych
oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych
Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych) , a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży elektrycznej, w oparciu o procedury FIDIC, o wartości
tych robót, co najmniej 5,5 mln PLN, realizowanymi w ramach budowy
obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
- Doświadczenie w nadzorowaniu montażu Systemów Sygnalizacji Pożarowej.
Inspektor nadzoru w specjalności drogowej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Doświadczenie zawodowe minimum 5 letnie w kierowaniu i nadzorowaniu
robót budowlanych branży drogowej (liczone od daty uzyskania uprawnień
budowlanych)
Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych
- Uprawnienia zawodowe w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, a w tym: nadzór nad robotami budowlanymi w
zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, realizowanymi w ramach budowy
-
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obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
- Doświadczenie w odbiorach Systemów Sygnalizacji Pożarowej, dróg
ewakuacyjnych, systemów oddymiania, oświetlenia awaryjnego.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora
nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowalnej i drogowej oraz kierownika zespołu i
jednego z pozostałych inspektorów łącznie. „
e) usuwa się załącznik nr 7 do SIWZ do postępowania w dotychczasowym brzmieniu i
zastępując go załącznikiem nr 7 do SIWZ w brzmieniu:
„
Załącznik nr 7 do SIWZ

„ Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej”

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Imię i nazwisko

Kwalifikacje

Informacja nt.

zawodowe oraz

zasad

wykształcenie i

dysponowania

doświadczenie

(dysponuję/będę

zawodowe

dysponował)

Informacja nt.
Informacja nt. funkcji w
podstawy
zespole Nadzoru
dysponowania osobami
(np. umowa o pracę,
Inwestorskiego
umowa – zlecenie,
(Kierownik
umowa o dzieło,
udostępnienie przez
Zespołu/Ispektor
inny podmiot)
nadzoru/Specjalista)

1. Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie dysponowania następującymi
osobami:
Kierownik Zespołu – Koordynator posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
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sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów (liczone od daty uzyskania uprawnień
budowlanych)
- Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu min. 1 kontraktem prowadzonym
zgodnie z Warunkami kontraktowymi FIDIC lub równoważnymi jako
Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Kontraktu, Kierownik Projektu, Zastępca
Kierownik Kontraktu, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Inżynier Rezydent
itp., o wartości roboty, co najmniej 45 mln PLN, polegającej na budowie obiektu
budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno- budowlanej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych), a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej , w oparciu o procedury
FIDIC, o wartości tych robót, co najmniej 28 mln PLN, realizowanymi w
ramach budowy obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające
ważne uprawnienia budowlane (wystarczający zakres w specjalności sieci i
urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne), które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej,
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Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych), a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży sanitarnej, w oparciu o procedury FIDIC, o wartości
tych robót, co najmniej 9 mln PLN, realizowanymi w ramach budowy
obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
- Doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu budowy instalacji tryskaczowych
oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych
Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, również w oparciu o procedury FIDIC (liczone
od daty uzyskania uprawnień budowlanych) , a w tym: nadzór nad robotami
budowlanymi branży elektrycznej, w oparciu o procedury FIDIC, o wartości
tych robót, co najmniej 5,5 mln PLN, realizowanymi w ramach budowy
obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
- Doświadczenie w nadzorowaniu montażu Systemów Sygnalizacji Pożarowej.
Inspektor nadzoru w specjalności drogowej posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
- Doświadczenie zawodowe minimum 5 letnie w kierowaniu i nadzorowaniu
robót budowlanych branży drogowej (liczone od daty uzyskania uprawnień
budowlanych)
Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych
- Uprawnienia zawodowe w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych
- Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu dużych i
skomplikowanych kontraktów, a w tym: nadzór nad robotami budowlanymi w
zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, realizowanymi w ramach budowy
obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 100 000 m3
-
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- Doświadczenie w odbiorach Systemów Sygnalizacji Pożarowej, dróg
ewakuacyjnych, systemów oddymiania, oświetlenia awaryjnego.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora
nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowalnej i drogowej oraz kierownika zespołu
i jednego z pozostałych inspektorów łącznie.
2. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN,
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany
w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie
kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednia decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
4. W przypadku gdy Wykonawca wskaże w wykazie, że będzie dysponował daną osobą,
a osoby tej użyczy mu inny podmiot, do niniejszego wykazu zobowiązany jest on
załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji danej osoby na
czas realizacji zamówienia.
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z
art. 297 Kodeksu Karnego.
Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)

Nazwisko i imię osoby

Podpis(y) osoby(osób)

Pieczęć(cie)

Miejscowość

Wykonawcy(ów)

(osób) upoważnionej(ych)

upoważnionej(ych) do

Wykonawcy(ów)

i data

do podpisania niniejszej

podpisania niniejszej

oferty w imieniu

oferty w imieniu

Wykonawcy(ów)

Wykonawcy(ów)

1)
2)

3. Działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 796 ze zmianami) Zamawiający
zawiadamia, że zmienia zapisy SIWZ w zakresie:
a) w pkt. 8 SIWZ do postępowania usuwa się ppkt. 12 w dotychczasowym brzmieniu
zastępując go nowym ppkt. 12 w brzmieniu:
„ 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
(Gmina Miejska Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, Punkt Obsługi Interesanta)
z dopiskiem:
Oferta do na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn.: „Budowa Hali
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sportowo-widowiskowej”
(nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 10.01.2011 roku, godz. 14:00)
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. „
b) w pkt. 20 SIWZ do postępowania usuwa się ppkt. 1 w dotychczasowym brzmieniu
zastępując go nowym ppkt. 1 w brzmieniu:
„ 1. Termin składania ofert upływa 10.01.2011 roku o godz. 13:00.
Wykonawca który wniesie ofertę po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zawiadomiony przez Zamawiającego o wniesieniu oferty po terminie składania ofert, a
oferta zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską. ”
c) w pkt. 20 SIWZ do postępowania usuwa się ppkt. 3 w dotychczasowym brzmieniu
zastępując go nowym ppkt. 3 w brzmieniu:
„ 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2011 roku o godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiającego przy ulicy Domańskiego 6 w pokoju nr 6 . „
4. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
5. W załączeniu treść zapytań.

Burmistrz Miasta
Rafał Gronicz
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