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Wykonawcy, zainteresowani udziałem w postępowaniu w trybie podstawowym  

WYJAŚNIENIE NR 1 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: 

 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn.: „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Żarnowie” 

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienia treści 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie 

art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021, poz. 1129), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1. Warunki udziału w postępowaniu: 

„…Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w 

osobami: 

5) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży 
sanitarnej posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. z 2021r. 
poz. 2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. 
U. Z 2019 r., poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym 
polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem 
składania ofert kierownikiem budowy lub robót w branży sanitarnej na co najmniej 2 
zadaniach obejmujących budowę/ przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o 
przepustowości min. Qdśr=300 m3/d każda;  

6) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży 
elektrycznej posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 
2021r. poz. 2351  ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) 
uprawnienia budowlane w specjalności w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego 
Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. Z 
2019 r., poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym 
polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem 



składania ofert kierownikiem budowy lub robót w branży elektrycznej na co najmniej 1 
zadaniu obejmującym budowę lub przebudowę oczyszczalni o przepustowości 
średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d.  

Wykonawca zwraca uwagę na oczywisty błąd pisarski. Prosimy o przyporządkowanie 
odpowiednich uprawnień i doświadczenia osób do wymagań Zamawiającego. 
 

ODPOWIEDŹ 1. 

Zamawiający informuje, że prostuje oczywisty błąd pisarski. 

Zamawiający zmienia SWZ w tym zakresie. Zmiana nr 1 SWZ 

 

Pytanie nr 2  

Działając jako Wykonawca w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
nr2022/BZP 00148758/01 ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” prosimy o 
potwierdzenie, że koszty utrzymania sprawności maszyn i urządzeń, w tym części 
zużywających się oraz części zamiennych w okresie gwarancji pozostają po stronie 
Zamawiającego/Użytkownika, co ma duże znaczenie ze względów prawnych i cenowych.  
 

ODPOWIEDŹ 2 

Zamawiający informuje, że Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów lub 

serwisowania tych elementów robót wykonanych w ramach Umowy, co do których producent 

/ dostawca  wymaga wykonania tych czynności celem zachowania uprawnień z tytułu 

udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi koszt tych czynności w okresie gwarancji (bez 

ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, w tym kosztów elementów zużywających się).  

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające 

z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych - niezależnie od uprawnień z 

tytułu gwarancji. 

 

Powyższe odpowiedzi oraz poczynione modyfikacje stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w 

trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu. 

Wprowadzone modyfikacje winny zdaniem Zamawiającego umożliwić większej ilości 

Wykonawców udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego 

tym samym zwiększyć konkurencyjność postępowania. 

Biorąc pod uwagę zakres udzielonej odpowiedzi oraz zakres dokonanych modyfikacji 

Zamawiający uznaje , że zachodzą przesłanki do zmiany ustalonych terminów wyznaczonych 

na składanie i otwarcie ofert, co też Zamawiający czyni wprowadzając zmianę w SWZ. 

 

(-) Krzysztof Nawrocki 

Wójt Gminy Żarnów 


