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Zdzieszowice, 06.08.2020 r. 
Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego 

Nr postępowania:  22/U/PROW/2020 
Nazwa postępowania: Inspektor Nadzoru dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Oleszka” 
Pytanie 1: 
Proszę o wskazanie przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych (termin ten ma 
istotny wpływ na wartość oferty) 
Odpowiedź: 
Przewidywany termin realizacji robót budowlanych to 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 
Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane to wrzesień 2020 r. 
 
Pytanie 2: 
Proszę o zmianę treści punktu 5.1.1 Zapytania ofertowego: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca wykaże, że dyspo-
nuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w 
branży budowlanej w następujących specjalnościach: 
a) sanitarnej –wymaga się posiadania uprawnień do kierowania bądź nadzorowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz posiadania co najmniej 3-letniego 
doświadczenia w realizacji budowy jako inspektor nadzoru / kierownik budowy. 
który to zapis faworyzuje wykonawców, którzy nabyli uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie 
przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z 23 kwietnia 2006 r., 
dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i eliminuje wykonawców posiada-
jących uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania zamówienia, uzyskane przed 2006 rokiem na 
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ochrony Środowiska z 20 lutego 1975 
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub na podstawie przepisów 
wcześniejszych 
na treść następującą: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony w powyższym zakresie jeżeli Wykonawca wykaże, że dyspo-
nuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w 
branży budowlanej w następujących specjalnościach: 
a) sanitarnej – wymaga się posiadanie uprawnień do kierowania bądź nadzorowania robotami bu-
dowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane do kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadania co najmniej 
3-letniego doświadczenia w realizacji budowy jako inspektor nadzoru / kierownik budowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść punktu 5.1.1. Zapytania ofertowego, zgodnie z wnioskiem. 
Zamówienie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają zapisy Regulaminu 
udzielania zamówień w Spółce WiK Zdzieszowice oraz Kodeksu cywilnego. 
 
 
 
 
 


