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Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 

Dotyczy:    " Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad wykonaniem robót budowlanych 
prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne” 
 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 
wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Dot. §3 ust. 4 zapisów wzoru umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, że w zakres Wykonawcy wchodzi wykonanie przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te są 
częścią dokumentacji projektowej a ich autorem powinien być projektant. 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i projektu umowy. 

 
Pytanie nr 2 
Proszę o odpowiedź jakie są obowiązki Wykonawcy, charakter, zakres i rodzaj prac przy 
przeprojektowaniu istniejącego projektu dla aktualnych celów Zadania. 
Odpowiedz: Obowiązki Wykonawcy, charakter, zakres i rodzaj prac przy 
przeprojektowaniu istniejącego projektu dla aktualnych celów Zadania zawiera SWZ i 
projekt umowy. 
 

 
Pytanie nr 3 
W związku z treścią powyższych pytań, czy Wykonawca nie powinien dysponować osobami 
posiadającymi uprawnienia projektowe w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej i drogowej? 
Odpowiedz: Warunki udziału w postępowaniu określa SWZ.  

 
Pytanie nr 4 
W ppkt. 8) d) jest mowa, że m.in. opisy przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia 
sporządza Zamawiający, a w pkt. 3) i 6) jest mowa, że wykonanie kosztorysu inwestorskiego i 
opracowanie opisu przedmiotu zamówienia  leży po stronie Wykonawcy. Proszę o 
doprecyzowanie wymagań. 
Odpowiedz: 



W ppkt 8) d) jest mowa o dokumentach, których obowiązek sporządzenia wynika 
 z ustawy Prawo zamówień publicznych. W pkt.3) i 6) jest zaś mowa o przedmiarze robót 
i kosztorysie inwestorskim oraz opisie przedmiotu zamówienia określającego obowiązki 
Wykonawcy robót, który ma opracować IK zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 5 
Dot. §2 ust.5. zapisów wzoru umowy 
Zamawiający wyznacza 7 dniowy termin wykonania w przypadku opracowania dokumentacji lub 
projektu. Proszę o szczegółowe doprecyzowanie zakresu dokumentacji i projektu, uwzględniając 
tak krótki termin na realizację. Proszę o znaczne wydłużenie 7-dniowego terminu wykonania.  
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
Pytanie nr 6 
Dot. §2 ust.1. pkt 22) zapisów wzoru umowy 
Proszę o uszczegółowienie wskaźników, nad których uzyskaniem Wykonawca jest zobowiązany 
mieć nadzór.  
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
Pytanie nr 7 
Dot. rozdz. VIII ust.2, pkt.2 
Dlaczego Zamawiający wyklucza osoby posiadające wykształcenie techniczne a posiadające dot. 
stosowne uprawnienia budowlane spełniające wymagania Zamawiającego? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
 
 

 
 
 

……………………………………. 
Kierownik zamawiającego lub osoba 
upoważniona do podejmowania czynności 
w jego imieniu 
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