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Wszyscy  Wykonawcy 

 

 

                    Na podstawie Art. . 284  ust. 2  Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w 

nawiązaniu do SWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski nad realizacją 

inwestycji pn.:”Kompleksowa termomodernizacja ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z 

wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”, Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.24.RB.2021, odpowiadamy na 

pytanie Wykonawcy: 

 

Pytanie 1:  Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 
dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 
czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 
budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora 
nadzoru lub KIEROWNIKA BUDOWY w realizacji, co najmniej 2 budów / robót budowlanych 
o wartości co najmniej 750 000 zł brutto każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego 
pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 2: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż 
dysponuje 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do 
wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w 
powyższej specjalności oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub 
KIEROWNIKA BUDOWY lub KIEROWNIKA ROBÓT w realizacji, co najmniej 2 budów / 
robót budowlanych o wartości co najmniej 200 000 zł brutto każda (dot. robót objętych 
nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; 

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 3:  W związku z zamiarem złożenia oferty na niniejszy przetarg proszę o wyjaśnienie, 
czy w rozdziale XIII punkt 3 SWZ (Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z po daniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) nie wkradł się 
błąd, gdyż dwukrotnie jest mowa o przyznaniu punktów za doświadczenie zawodowe inspektora 
nadzoru w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i 
kanalizacyjnych, natomiast zostało pominięte doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych 

Odpowiedź: W rozdziale XIII punkt 3 SWZ (Opis kryteriów) nastąpił błąd poprzez dwukrotne 
wpisanie przyznania punktów za doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w zakresie 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych i 
w tym zakresie Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w/w punkcie. 

3. Za doświadczenie zawodowe oferta otrzyma max. 30 pkt. i  zostanie oceniona w następujący 

sposób: 
                  Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej:  
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- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 0 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 5 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 4 robót budowlanych lub więcej o zakresie i wartości 

wymienionych w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 10 pkt  

 

Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych:  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b) – otrzyma 0 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 5 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 4 robót budowlanych lub więcej o zakresie i wartości 

wymienionych w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 10 pkt  

 

Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych:  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 0 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 3 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w 

rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 5 pkt  

- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 4 robót budowlanych lub więcej 0 zakresie i wartości 

wymienionych w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b)  – otrzyma 10 pkt  
 

Pytanie 4: Ponadto proszę o wyrażenie zgody na równoważne wykazanie się wymaganym 
doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru, gdyż obie te 
funkcje są bardzo analogiczne i do obu tych funkcji wymagane są identyczne uprawnienia 
budowlane. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 
Z poważaniem 
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