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Zapytania III 
 
Dotyczy: postępowania nr 35/ZP/21 na: „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, 
żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. 
 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
W Rozdziale VIII pkt. 4a SWZ, Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dot. 
zdolności technicznej lub zawodowej tj. : 

- „wykonanie co najmniej trzech usług odpowiadających swoim rodzajem i wartościami 
przedmiotowi zamówienia, które zostały wykonane z należytą starannością, polegające na pełnieniu 
funkcji nadzoru inwestorskiego, Inwestora Zastępczego dla minimum trzech zadań z zakresu 
budowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze łącznej nie mniejszej niż: 70 000,00 m3 i 
łącznej wartości robót min. 40 000 000,00 zł brutto, w tym jeden obiekt o kubaturze min 20 000 m3, 
gdzie wartość brutto robót wynosiła co najmniej 25 000 000,00 zł brutto”. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - „budowa to wykonanie obiektu 
budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 
budowlanego” 
Czy Zamawiający zatem dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia na odbudowie, 
rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej w ciągu ostatnich 5 
lat? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmieni warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie. 

Pytanie 2: 
W Rozdziale VIII pkt. 4b Zamawiający określił wymóg dysponowanie przez Wykonawcę 
personelem do realizacji zamówienia, gdzie określił wymóg posiadania co najmniej 15-letniego 
doświadczenia zawodowego przez Inspektorów poszczególnych branż. 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dot. wymagań stawianych Inspektorom nadzoru w zakresie 
doświadczenia zawodowego w latach. Wnosimy o zmianę zapisu na „dysponowanie osobą 
posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub 
kierownika budowy ….” 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmieni warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie. 
 

Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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