
                                            

 

 

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. , ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan.   
NIP:  6981836013, REGON: 302300903 
KRS: 0000448261, Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 8 000 000,00 zł. 
Konto: BS Kościan, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 0101 3694 2000 0001 
www. wodociagi-koscian.pl , mail:  biuro@wodociagi-koscian.pl  
Laboratorium  - Kiełczewo ul. Polna  75, 64-000 Kościan, mail: laboratorium@wodociagi-koscian.pl , Tel. 65 512 24 93 

 Kościan, 29 grudnia 2016 r. 

 

Nr sprawy 3/ZP/JRP/2016 

       Wg rozdzielnika 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan                                           

w miejscowości Kiełczewo. 

 

W dniu 22, 23 i 28 grudnia 2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego 

podstępowania.  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) poniżej przedstawiam treść zadanych pytań i udzielonych 

odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy załącznika nr 1A – wykaz maszyn, urządzeń i materiałów. Prosimy o potwierdzenie że 

załącznik nr 1A należy uzupełnić tylko w przypadku zastosowania innych urządzeń, maszyn i 

materiałów niż w projekcie. 

Odpowiedź: 

Wykonawca dostarcza wypełniony załącznik nr 1A w przypadku zastosowania urządzeń 

równoważnych innych niż wskazanych w projekcie, pod względem funkcjonalności, 

technologii, parametrów wynikających z obliczeń. 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy dokumentacji branży elektrycznej – prosimy o udostępnienie opisu technicznego 

projektu wykonawczego sieci zewnętrznych. 

Odpowiedź: 

Na stronie internetowej Zamawiającego udostępniono plik z opisem technicznym projektu 

wykonawczego sieci zewnętrznych branży elektrycznej. Plik umieszczono w zakładce Przetargi 

/ Ogłoszenie o przetargu / 003. SIWZ / Tom III – Opis przedmiotu zamówienia / 2.4.4 Załącznik 

nr C_4 Instalacje elektryczne / Sieć zewn  jako plik Siec zewn.PW1. 

 

Pytanie nr 3: 

W formularzu ofertowym, w zestawieniu obiektów objętych zamówieniem powtarza się 

pozycja budynek dmuchaw – poz. 2 i poz. 11. Prosimy o modyfikację tabeli. 

Odpowiedź: 

W załączniku nr 1 – Wzór formularza Oferty w pkt. 3, w tabeli ZESTAWIENIE OBIEKTÓW 

OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM usunięto powtórzoną pozycję nr 2. Budynek dmuchaw (pomiędzy 
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pozycją nr 4 a nr 5). Zmieniony załącznik nr 1 został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego razem z Ogłoszeniem o zmianie treści SIWZ.  

 

Pytanie nr 4: 

Gdzie w tabeli – zestawienie obiektów objętych zamówieniem ( w formularzu ofertowym) 

należy  uwzględnić agregat prądotwórczy (obiekt 40). 

Odpowiedź: 

Nie należy uwzględniać agregatu prądotwórczego w zestawie obiektów objętych 

zamówieniem, ponieważ nowy agregat został już zamontowany. Trzeba przewidzieć jedynie 

koszty związane z połączeniem agregatu z urządzeniami rozdzielni głównej, która ma być 

przezbrojona. 

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy: wzór umowy, §20.7.a 

W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, między 

innymi do przeprowadzenia na własny koszt przeglądów gwarancyjnych. Prosimy o 

potwierdzenie, iż Wykonawca organizuje i pokrywa koszty samej usługi przeglądu stanu 

urządzeń, bez kosztów wymiany części zużywających się i płynów eksploatacyjnych – usługi i 

materiałów. Doprecyzowania tego zakresu może mieć istotnych wpływ na wyliczenie kosztów 

całkowitych oferty oraz deklarowanego czasu gwarancji. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zgodnie z zapisem § 20 ust. 7 pkt. a) wzoru umowy (Tom II) przeprowadza na swój 

koszt i ryzyko przegląd gwarancyjny materiałów i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy: wzór umowy, §20.7.c 

W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii maszyn i 

urządzeń zgłoszonych przez zamawiającego, w tym poprzez dokonanie napraw, w ciągu 24 

godzin od zgłoszenia awarii. Prosimy o wydłużenie terminu usunięcia awarii do 72 godzin. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 20 ust. 7 pkt. c) wzoru umowy (Tom II) bez zmian. Decyzję 

swą uzasadnia utrzymaniem w ciągłej sprawności wszystkich urządzeń pracujących na 

oczyszczalni ścieków, a ewentualne przestoje urządzeń, mających wpływ na sprawność 

procesów technologicznych oczyszczania ścieków należy skrócić do niezbędnego minimum. 
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Pytanie nr 7: 

Dotyczy: wzór umowy, §25.3.a,d,e 

Z uwagi na zasadę zachowania równości stron Umowy, prosimy o zmianę wysokości kar 

umownych obciążających Wykonawcę wymienionych w punktach a, d i e paragrafu 25.3 na 

10%, analogicznie jak obciążenie Zamawiającego w §25.5. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 25 ust. 3 pkt. a), d) i e) wzoru umowy (Tom II) bez zmian. 

Zamawiający związany jest umową o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Nie zrealizowanie 

inwestycji w terminie będzie wiązało się z nie dotrzymaniem warunków realizacji Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego 

dla miasta Kościana”. Dlatego też Zamawiający musi posiadać odpowiednie narzędzia wobec 

Wykonawcy mobilizującym go do realizacji zadania zgodnie z warunkami umowy. 

Kary te są również uzasadnione wartością inwestycji. Zamawiający ma prawo żądać takich kar. 

Do umowy tej mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, które nie 

przewidują ograniczeń w zakresie wysokości kar umownych. Kara umowna należy się zawsze 

od świadczeń niepieniężnych. Zdecydowanie więcej tego typu świadczeń w toku realizacji 

umowy o roboty budowlane ciąży po stronie wykonawcy i mają one zdecydowanie 

poważniejszy charakter, zależy bowiem od nich powodzenie całego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. Z tego względu inwestor ma prawo zabezpieczyć się dodatkowym 

zobowiązaniem umownym jakim jest kara umowna w celu rzetelnego, starannego i 

terminowego wykonania zobowiązania przez wykonawcę. Fakt, że kara umowna w sensie 

prawnym jest dodatkowym zobowiązaniem umownym powoduje, że uprawnienie do niej po 

stronie Zamawiającego pojawi się wyłącznie w przypadku niestarannego, nierzetelnego bądź 

nieterminowego wykonywania świadczeń niepieniężnych przez Wykonawcę. Obowiązek 

zapłaty kary umownej nigdy zatem nie powstanie, jeżeli Wykonawca będzie należycie 

wykonywał swoje obowiązki. Zobowiązań o charakterze niepieniężnym jest za to bardzo 

niewiele po stronie Zamawiającego. Co do zasady zobowiązany jest on do przekazania placu 

budowy i udostępnienia dokumentacji projektowej (technicznej). Poza tym jego najważniejszy 

obowiązek umowny polega na zapłacie wynagrodzenie w postaci faktur częściowych. Od 

zobowiązań pieniężnych nie przysługują jednak kary umowne, a odsetki ustawowe, których 

wielkości strony nie ograniczyły umownie. Tym samym Zamawiający ponosi odpowiedzialność 

zarówno z tytułu 10% kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych 

jak i z tytułu odsetek ustawowych odnoszących się do płatności z tytułu wynagrodzenia 

Wykonawcy.  
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Pytanie nr 8: 

Dotyczy: wzór umowy, §25.3.h,i,j 

Prosimy o zmniejszenie nadzwyczaj wysokich kar umownych związanych z podwykonawstwem 

z 5 na 0,5% wartości umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 25 ust. 3 pkt. h), i) i j) wzoru umowy (Tom II) bez zmian.  

W tym przypadku aktualność zachowują rozważania z punktu poprzedzającego. Dodatkowo 

wskazać należy, że odpowiedzialność Zamawiającego (Inwestora), zgodnie z bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi umowy o roboty budowlane, wobec podwykonawcy 

i dalszego podwykonawcy jest solidarna z wykonawcą, a nawet z podwykonawcą w przypadku 

dalszego podwykonawstwa. Zamawiający poświęcił duży fragment umowy na określenie 

zasad angażowania podwykonawców na budowie. Wynika to z potrzeby uniknięcia 

podmiotów przypadkowych i nie przygotowanych, które nie dysponują odpowiednim 

doświadczeniem, wiedzą i przygotowaniem technicznym. Tym samym wskazana powyżej kara 

umowna, a właściwie kary umowne są uzasadnione. Nadto wskazać należy, że kary te nie mają 

charakteru jednolitego, w szczególności odróżnić należy karę na poziomie 0,01% za opóźnienie 

w zapłacie podwykonawcy za każdy dzień takiego opóźnienia od całkowitego braku zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający przedmiotowymi zapisami chce uchronić się 

przed wprowadzeniem przez Wykonawcę na plac budowy nie zgłoszonych oficjalnie 

Zamawiającemu Podwykonawców.  

 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy: wzór umowy, §27.1. 

Z uwagi na zasadę zachowania równości stron Umowy, prosimy o zmianę terminu z 15 na 30 

dni prawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, analogicznie do zapisów §27.2 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 27 ust. 1 wzoru umowy (Tom II) bez zmian. Zamawiający 

związany jest umową o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Nie zrealizowanie inwestycji w 

terminie będzie wiązało się z nie dotrzymaniem warunków realizacji Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego 

dla miasta Kościana”. Dlatego też Zamawiający musi posiadać odpowiednie narzędzia wobec 

Wykonawcy mobilizującym go do realizacji zadania zgodnie z warunkami umowy. 

 

Pytanie nr 10: 

W nawiązaniu do udzielonej dn. 22 grudnia 2016 r. przez Zamawiającego odpowiedzi dot. 

warunku postanowionego dla osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz 

biorąc pod uwagę fakt, że obecne brzmienie tego warunku ogranicza dostęp do zamówienia 
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podmiotom, które posiadają wystarczające kwalifikacje dla zrealizowania przedmiotowego 

zamówienia, ponownie wnosimy o zmianę wymagań w tym zakresie w formie jak poniżej: 

2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: 

− Kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w realizacji co najmniej 1 roboty 

polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni 

ścieków komunalnych wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości 

maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d oraz uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

lub 

− Kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w realizacji co najmniej 1 roboty 

polegającą na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni 

ścieków komunalnych wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości 

maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d oraz uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, 

oraz 

− Kierownik robót sanitarnych (1 osoba) – posiadająca co najmniej 5 – letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, w tym w realizacji co 

najmniej 1 roboty polegającą na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie 

oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z rozruch technologicznym o przepustowości 

maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d oraz uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

W ten sposób zostanie spełniony istotny dla Zamawiającego wymóg, aby w realizacji 

przedmiotu zamówienia brała udział osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie oraz 

uprawnieniami instalacyjnymi, związane z funkcjonowaniem rozbudowywanej i 

przebudowywanej oczyszczalni ścieków. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymują swoją wcześniejsza decyzję (odpowiedź z dnia 22.12.2016 r.). 

Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy (1 osoba)  posiadała 
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co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w 

realizacji co najmniej 1 roboty polegającą na budowie, modernizacji, przebudowie lub 

rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z rozruchem technologicznym o 

przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d oraz uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (warunek opisany w pkt. 9.3.3) b) IDW).  

 

Pytanie nr 11: 

Zamawiający postawił w SIWZ następujący warunek udziału w postępowaniu, dotyczący 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

9.3.2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej, o którym mowa w pkt. 9.2.1) lit. b) IDW, jeżeli wykaże, że: a) w okresie trzech 

ostatnich lat obrotowych w obszarze objętym zamówieniem, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za ten okres, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny 

obrót w wysokości 20.000.000 PLN, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi 

spełniać co najmniej 

jeden z wykonawców w całości. 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 11.000.000 PLN, W 

przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z 

wykonawców w całości. 

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 

25.000.000 PLN. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z 

wykonawców w całości.  

 

Z względu na panującą obecnie sytuację na rynku budowlanym, wnosimy o postawienie przez 

Zamawiającego dodatkowych wymogów dla Wykonawców, dotyczących ich sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Wiele firm działających na rynku budowlanym ma obecnie złą lub 

bardzo złą sytuację ekonomiczną. Wynika to po części z faktu, iż na skutek rocznych opóźnień 

w redystrybucji unijnych środków pomocowych, nastąpił ponad 20% spadek nakładów na 

inwestycje, a na roboty budowlane w sektorze gospodarki  wodno-ściekowej o  ponad  50%. W 

wyniku tego większość firm wykonawczych  działających w tej branży notuje duży spadek 

obrotów, zysków oraz znaczące pogorszenie płynności finansowej. Firmy działające na tym 

rynku, będące w złej sytuacji finansowej, za wszelką cenę usiłują zdobyć nowe zlecenia, 

oferując bardzo niskie ceny na przetargach. Zamawiający, dopuszczając do składania ofert 

przez Wykonawców będących w złej sytuacji finansowej, naraża się na ryzyko, iż wybrany 
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Wykonawca, który zaoferował niską cenę ofertową tylko po to, aby zdobyć zlecenie, nie będzie 

w stanie zrealizować tego zadania. Może to doprowadzić nawet do upadłości Wykonawcy, a 

w najlepszym przypadku do przerwania prac i zejścia z placu budowy. Dla Zamawiającego 

będzie to rodziło konieczność rozpisania nowego przetargu na dokończenie przerwanych prac, 

co w konsekwencji na pewno doprowadzi do przesunięcia końcowego terminu realizacji 

zadania i może spowodować zagrożenie wykorzystania uzyskanego wcześniej  

dofinansowania. Dlatego uważamy, iż w interesie Zamawiającego leży takie określenie 

warunków finansowych i ekonomicznych udziału w postępowaniu, aby ofertę złożyli jedynie 

Wykonawcy mający dobrą sytuację finansową, gwarantujący sprawne, terminowe i zgodne z 

oczekiwaniem Zamawiającego realizację zadania. Takie postawienie wymagań dla 

Wykonawców w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej nie stanowi naruszenia zasad 

uczciwej konkurencji, ani równego traktowania Wykonawców, a jest często spotykane na 

ogłaszanych przetargach publicznych na roboty budowlane w oparciu o Pzp.  

Reasumując, wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 

ekonomicznej i finansowej w sposób następujący: 

 

9.3.2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej, o którym mowa w pkt. 9.2.1) lit. b) IDW, jeżeli wykaże, że:  

 

a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych w obszarze objętym zamówieniem, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w każdym roku obrotowym osiągnął 

minimalny roczny obrót w wysokości 20.000.000 PLN, 

b) posiada wskaźnik rentowności będącej stosunkiem zysku do przychodów ze sprzedaży w 

każdym z ostatnich trzech lat obrotowych w wysokości co najmniej 2,5% 

c) posiada wskaźnik płynności finansowej będący stosunkiem inwestycji krótkoterminowych do 

zobowiązań krótkoterminowych w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych – w wysokości nie 

niższej niż 0,25  

d) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 11.000.000 PLN  

e) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 

25.000.000 PLN. 

 

Wskaźniki zgodnie z punktem a) do d) winny być spełnione dla każdego roku osobno. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej warunki przedstawione w punktach  

a ) ww warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości  

b) ww warunek musi być spełniony łącznie przez dwóch lub więcej wykonawców, wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

dwóch lub więcej Wykonawców, wartości poszczególnych Wykonawców podlegają łącznej 
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ocenie w sposób taki, iż w przypadku punktu b) będzie sumowana wartość zysku wszystkich 

Wykonawców i wartość przychodów wszystkich Wykonawców i z takich sum zostanie obliczony 

odpowiedni wskaźnik.  

c) ww warunek musi być spełniony łącznie przez dwóch lub więcej wykonawców, wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

dwóch lub więcej Wykonawców, wartości poszczególnych Wykonawców podlegają łącznej 

ocenie w sposób taki, iż w przypadku punktu c) będzie sumowana wartość inwestycji 

krótkoterminowych wszystkich Wykonawców i wartość zobowiązań krótkoterminowych 

wszystkich Wykonawców i z takich sum zostanie obliczony odpowiedni wskaźnik 

d) ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości, lub wszyscy 

wykonawcy łącznie   

e) ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający przychyli się do naszego wniosku i wprowadzi 

odpowiednie zmiany do wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający na etapie przygotowywania SIWZ rozważał wprowadzenie zapisów dotyczących 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

wykonawców (zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt. c) Pzp). Jednakże po głębokim zastanowieniu i 

przedyskutowaniu określił warunki, które zostały opisane w ogłoszeniu (pkt. III.2.2)  i SIWZ 

(pkt. 9.3.2).  

 

Pytanie 12: 

Zamawiający postawił w SIWZ następujący warunek udziału w postępowaniu, dotyczący osoby 

przewidzianej na stanowisko Kierownika budowy: 

 

− Kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w realizacji co najmniej 1 roboty 

polegającą na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni 

ścieków komunalnych wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości 

maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d oraz uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

 

Uważamy, że zamówienie to wymaga dużego doświadczenia przy jego realizacji i posiadania 

umiejętności, które wykraczają poza doświadczenie wynikające jedynie z posiadanych 

uprawnień budowlanych wydanych na podstawie ustawy Prawo Budowlane i stażu pracy, w 

szczególności wymaga posiadania wiedzy z zakresu techniki i narzędzi zarządzania projektami 
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dofinansowywanymi z funduszy strukturalnych i innych, wnosimy o zmianę wymagań 

stawianych dla osoby przewidzianej na stanowisko Kierownika budowy w sposób następujący: 

 

− Kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w realizacji co najmniej 1 roboty 

polegającą na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni 

ścieków komunalnych wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości 

maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d oraz uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dodatkowo osoba 

przewidziana na to stanowisko musi posiadać jednocześnie wiedzę z zakresu techniki i 

narzędzi zarządzania projektem, potwierdzoną odpowiednim certyfikatem 

(Zamawiający dopuszcza certyfikaty Certified Project Management Associate IPMA lub 

Project Management Institute lub Prince2); 

 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający przychyli się do naszego wniosku i wprowadzi 

odpowiednie zmiany do wymagań osoby przewidzianej na stanowisko Kierownika budowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określone warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej pozostawia 

bez zmian. 

 

       Kierownik Zamawiającego 

       /-/ Dariusz Wójcik 

 

 

 

         
 

 


