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Kościan, 22 grudnia 2016 r.  

Nr sprawy 3/ZP/JRP/2016 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan                                           

w miejscowości Kiełczewo. 

 

W dniu 19 grudnia 2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego 

podstępowania.  

Zgodnie z art. 38 ust. 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: 

Zwracamy uwagę, iż przy realizacji projektów oczyszczalni ścieków funkcję kierowników 

budowy pełnią zarówno osoby posiadające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej jak i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dopuszczanie przez 

Zamawiającego tylko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w 

specjalności sanitarnej jest niepotrzebnym i bezzasadnym ograniczeniem.  

Jako przykład możemy wskazać niedawne postępowania przetargowe pt. Przebudowa i 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie w ramach projektu: „Gospodarka ściekowa w 

Garwolinie”. W tym postępowaniu wymagania dla funkcji kierownika budowy zostały 

sformułowane w następujący sposób: 

„3.1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

tj.: 

3.1.1. kierownikiem budowy, posiadającym: 

3.1.1.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej 

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.” 

 

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację wymogu dot. osoby wskazanej do 

pełnienia funkcji Kierownika budowy jak poniżej: 

− Kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w realizacji co najmniej 1 roboty 

polegającą na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni 

ścieków komunalnych wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości 
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maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d oraz uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy (1 osoba)  posiadała 

co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym w 

realizacji co najmniej 1 roboty polegającą na budowie, modernizacji, przebudowie lub 

rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z rozruchem technologicznym o 

przepustowości maksymalnej nie mniejszej niż 5.500 m3/d oraz uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (warunek opisany w pkt. 9.3.3) b) IDW). 

Zamawiający uzasadnia swoją decyzję, iż osoba z uprawnieniami instalacyjnymi posiada 

wykształcenie kierunkowe, związane z funkcjonowaniem rozbudowywanej i 

przebudowywanej oczyszczalni ścieków, co jest ważne przy realizacji przedmiotu zamówienia 

na obiekcie czynnie pracującym.  

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy pkt. 9.3.2. c) IDW 

Czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 25 000 000,00 może być 

potwierdzone polisą dedykowaną do zadania będącego przedmiotem przetargu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, iż warunek opisany w pkt. 9.3.2) c) IDW o konieczności posiadania 

ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 

25.000.000,00 PLN może być potwierdzony polisą dedykowaną do zadania będącego 

przedmiotem przetargu na sumę ubezpieczenia nie niższa niż 25.000.000,00 PLN. 

Jednocześnie Wykonawca musi pamiętać, iż wykonawca musi potwierdzić spełnienie tego 

warunku poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie wykonawcy. 

 

       Kierownik Zamawiającego 

        PREZES ZARZĄDU 

        /-/ Dariusz Wójcik 


