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Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia 

 
 
 

TREŚĆ  ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE  ZAPISÓW 
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na 

usługę pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu , dotyczącym  budowy 

budynku mieszkalnego  wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle „Górny Taras” 

działka numer 2138, obręb 1 Barlinek”. 
 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.2 i pkt. 4b)  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz.2164), odpowiada na pisma, 

pytanie, jakie wpłynęły od wykonawców,  w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 

PISMO 1 (przyporządkowanie numeracji losowe) 
 
PYTANIE 1 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z kolumny nr 8 Tabeli – wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie 

dysponował wykonawca..- załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu 

ograniczonym („ Co najmniej roczne doświadczenie jako inspektor nadzoru branży budowlanej w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej w realizacji robót budowlanych w co najmniej jednym budynku 

wpisanym do rejestru zabytków o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 500 m2”); ZMIANA 30 

MARCA 2016 ROK. Należy wskazać : a) budynek wpisany do rejestru zabytków z podaniem numeru 

wpisu {…} ; podczas gdy w ogłoszeniu o zamówieniu, pkt. III.3.4, widnieje następujący zapis w 

odniesieniu do wymagań dla inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych: Zamawiający uzna 

za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - inspektorem nadzoru branzy 

budowlanej – 1 osoba, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych 

funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w 



specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-cioletni okres doświadczenia zawodowego 

łącznie jako inspektor nadzoru branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

doświadczenie jako inspektor nadzoru branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

przy realizacji robót budowlanych w co najmniej dwóch budynkach użyteczności publicznej o 

powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1000 m2 każdy. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz dostosowanie formularzy do treści ogłoszenia.  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że treść Formularza (wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ) jest 
zgodna z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianach do Ogłoszenia o zamówieniach. 
Zamawiający doprecyzował określenie spełnienia warunku w treści Formularza, oraz poprzez zmianę 
ogłoszenia dokonał uśnięcia „ zapisu – dotyczącego , cytat …” Co najmniej roczne doświadczenie jako 
inspektor nadzoru branży budowlanej  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w realizacji robót 
budowlanych w co najmniej jednym  budynku mieszkalnym o powierzchni całkowitej  nie mniejszej niż  
500 m2…koniec cytatu,  ” w treści formularza , zamawiający zamieścił także zapis, że inspektor nadzoru 
winien wykazać się doświadczeniem przy realizacji robót budowlanych w co najmniej dwóch budynkach 
użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, co jednoznacznie 
wskazuje, że jeżeli w Ogłoszeniu o zamówieniu pkt. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia, 
Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje: -Inspektorem 
nadzoru branży budowlanej - 1 osoba, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu 
budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-cioletni okres doświadczenia 
zawodowego łącznie jako inspektor nadzoru branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej; doświadczenie jako inspektor nadzoru branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej przy realizacji robót budowlanych w co najmniej dwóch budynkach użyteczności publicznej 
o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, to oznacza, że zarówno w kolumnie (7) jak 
i kolumnie (8) dokona  tego samego wpisu, pomijając nadzór nad zabytkami, gdyż nie dotyczy to 
przedmiotowego postępowania. Nadmieniamy, że przedmiotowe postępowanie przetargowe 
prowadzone jest w oparciu o przetarg ograniczony (art. 47 ustawy Pzp) .Główne cechy przetargu 
ograniczonego: tryb otwarty – zaczyna się ogłoszeniem o zamówieniu i skierowany jest do 
nieograniczonej liczby Wykonawców. Na etapie składania ofert jest to tryb zamkniętej konkurencji, gdyż 
do składania ofert są uprawnieni tylko Wykonawcy zaproszeni do składania ofert. 

Przetarg ograniczony to tryb udzielania zamówień publicznych, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Tryb ten można podzielić umownie na dwa etapy: etap składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu wraz ze stosownymi dokumentami a także ocena wniosków oraz etap składania ofert 
przez Wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu oraz ocena ofert i wybór 
najkorzystniejszej oferty. Pierwszy etap ma doprowadzić zatem do stworzenia rankingu Wykonawców, 
drugi natomiast do wyłonienia najkorzystniejszej oferty.  

Jeszcze raz wyjaśniamy, że nadrzędnym dokumentem w prowadzonym postępowaniu jest treść 
ogłoszenia o zamówieniu, formularz ofertowy Wykonawca ma wypełnić, bez wskazywania nadzoru na 
zabytkach.  

PYTANIE 2 



Prosimy również o podanie oznaczenia sprawy, wymaganego do wpisania we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu lub usunięcie zapisu. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że nie dokonuje uzupełnienia zapisu o podanie numeru sprawy, „Oznaczenie 

sprawy „ podane na 1 stronie wniosku o dopuszczenie do udziału, proszę pozostawić bez uzupełnienia.  

 


