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Budziszewice, 12.01.2018r.

RG.271.1.2018,
Do wszystkich Wykonawcow
WYJASNIENIA Nr 1
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
w post^powaniu o udzielenie zamowienia :
,,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku
dydaktycznego przy Zespole Szkot w Budziszewicach".
W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2018r. (data wptywu do Zamawiaj^cego: 11.01.2018r.e-mailem, 12.01.2018r.-faksem)
o wyjasnienie i ewentualna. modyfikacje^ SIWZ ,wyjasniam, jak nizej:
Pytanie :
dotyczy: petnienia kompleksowego nadzoru InwestorskieRO nad realizacja zadania pn: Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku
dydaktycznego.
W zwia.zku z ogtoszeniem na realizacj^ tytutowego zadania zwracamy S'IQ o udzielenie wyjasnieh i ewentualna. modyfikacje. SIWZ.
I.CZQSC III.1.3. — Warunki udziatu w poste.powaniu.
Czy Zamawiajqcy b^dzie honorowat uprawnienia budowlane i uzna je za zgodne z w/w warunkami, inspektora nadzoru przewidzianego
do realizacji
przedmiotowej ustugi, ktory posiada uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej
i konstrukcyjno-inzynieryjnej
do kierowania robotami budowlanymi obiektow budowlanych z wytqczeniem obiektow o skomplikowanej konstrukcji. W zata.czeniu do
niniejszego zapytania przesytamy skan omawianych uprawnien.
Powyzsze uprawnienia nie sa. uprawnieniami „ z ograniczeniami" , posiadaja. jedynie ,,wyta.czenia" odnosza.ce sie. do skomplikowanych
konstrukcji.
Jak wynika z prawidtowej interpretacji cytowanych wyzej uprawnien, zakres robot przedmiotowego zadania nie ma skomplikowanych
konstrukcji.
Zaznaczamy, ze ,/budynki i budowle o skomplikowanej konstrukcji" okreslaty zgodnie z przepisami rozporza,dzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony SVodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. nr 8 poz.
46 budynki i budowle: o konstrukcjach charakteryzujqcych sie. przestrzenna. praca. ustroju statycznego budowli lub jej cze.sc'1,
o konstrukcjach statycznie niewyznaczalnych , ktorych nie mozna rozwia.zac itd., o innych posadowionych budowli niz fundamenty
posadowione bezposrednio na gruncie za pomoca, taw, stop itd.
Ponadto Zamawiajqcy zobowiqzany jest okreslajqc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien uznac odpowiadaja.ce im
uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepisow oraz odpowiadaj^ce im uprawnienia wydane
obywatelom pahstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12A oraz innych przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pozniejszymi zmianami / oraz ustawy z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej / Dz. U. Nr 63 poz.
394/.
Nasze wyjasnienia odnosnie uprawnien inspektora nadzoru branzy budowlanej w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnoinzynieryjnej przewidzianego do petnienia tej funkcji sa. uzasadnione i prosimy w tym aspekcie o udzielenie odpowiedzi i ewentualna.
modyfikacjQ SIWZ.
2.CZQSC III. 1.3. - Warunki udziatu w postqpowaniu.
W zatqczeniu do niniejszego zapytania przesytamy skan uprawnien Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zatqczone stwierdzenie przygotowania zawodowego wydane 25
listopada 1975 r. nie posiadaja.ce adnotacji „ bez ograniczeh" / w 1975 r. nie umieszczano takowego sformutowania / be.dzie przez
Zamawiaja.cego uznane jako spetniajqce warunki Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Odpowiedz.
InformacjQ dotycza.cq wymaganych uprawnien budowlanych inspektorow nadzoru Zamawiajqcy zawart

w punkcie

5.pn.Warunki udziatu w postqpowaniu oraz podstawy wykluczenia SIWZ , cyt. :
,,Uwaga dotyczqca wymaganych uprawnien budowlanych: Inspektorzy musza. posiadac uprawnienia budowlane wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z rozporza.dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
technicznych w budownictwie (Dz.U.z2014r.poz.1278)

z 2017r.poz.1332 ze zm.) oraz zgodnie

11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji

lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia wydane na podstawie

wczesniej obowia.zuja.cych przepisow. Uznane zostana. rowniez uprawnienia budowlane wydane na zasadach wynikaja.cych
z ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej

(Dz.U.z2016rvpoz.65).".
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