Krzeszyce, 22.05.2020.

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o zamówienie

WYJAŚNIENIA nr 3

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie inwestycyjne pod nazwą: " Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej oraz remont oczyszczalni
ścieków w Krzeszycach."
nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: MŁ.271.1.2020.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843, dalej PZP), przekazuje treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu SIWZ dotyczącego spełniania warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w pkt. 6.2.2)2.2 dla części 1 i 2,
Wykonawca wykaże, że dysponuje: Kierownikiem budowy - robót sanitarnych posiadającym
uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz posiadającym minimum 3 letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności” poprzez usunięcie słowa
„gazowych”, gdyż takowe instalacje na obiekcie nie występują. Jednocześnie uprawnienia wydawane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów nie zawsze obejmowały instalacje i sieci gazowe, a wielu
kierowników budowy i robót z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji oczyszczalni ścieków i
budowie kanalizacji sanitarnej posiada uprawnienia budowlane nie obejmujące instalacji i sieci
gazowych. Zmiana warunków SIWZ wydaje się byd w interesie Zamawiającego, poprzez zwiększenie
ilości oferentów.
Odpowiedź
Zamawiający w treści SIWZ wskazał, iż Ilekrod mowa o uprawnieniach budowlanych należy przez to
rozumied uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768) (a te wydawane są w zakresie
wskazanym w warunku udziału w postępowaniu) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom paostw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 220) i
należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego.
Zgodnie z przytoczonym zapisem, Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia,
nieobejmujące sieci i instalacji gazowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a zmiana treści w tym zakresie nie jest wymagana.
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