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       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 02 stycznia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie 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: 

W nawiązaniu do warunków udziału dot. dysponowania osobami skierowanymi przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami 

budowlanymi zgodnie z pkt. 9.3.3)  b. SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość łączenia funkcji np. Kierownika budowy z funkcją Technologa, w 

przypadku spełnienia łącznie wymagań przez jedną osobę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji Kierownika budowy i Technologa tylko 

w przypadku, gdy osoba Kierownika budowy wskazana przez wykonawcę, spełnia wymagania 

podane dla osoby mającej pełnić funkcję Technologa zgodnie z pkt. 9.3.3) b) IDW – Tom I, tj. 

„Technolog (1 osoba) – posiadająca wykształcenie wyższe, co najmniej 10 – letnie 

doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję technologa (czynny udział w 

komisji rozruchowej) na co najmniej 1 czynnej (w ruchu) oczyszczalni ścieków komunalnych 

wyposażonej w komory beztlenowe o przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 

m3/d.” 

 

 

       Kierownik Zamawiającego 

       /-/ Dariusz Wójcik 

 


