
 

 

 

 

 

Zamawiający, PSONI informuje o pytaniach, które wpłynęły w postępowaniu pn.                                 

„ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacja zadania pn. Wykonanie prac 

remontowo - budowlanych w istniejącym i nieużytkowanym dwukondygnacyjnym 

budynku szkoły, w Strzeżowie Drugim, ze zmianą jego funkcji użytkowej na „Centrum 

Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin” wraz z przebudową 

zjazdu z drogi wojewódzkiej DK 7 oraz wewnętrznymi drogami utwardzonymi”. 

 

 i udziela wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 

 

W treści SIWZ wymagane doświadczenie osoby przewidzianej na stanowisko nadzoru w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zostało określone w następujący sposób: 

“Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń ( Koordynator) – 1 

osoba posiadająca kwalifikacje i umiejętności do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w nadzorowaniu 

min. 1 inwestycji związanej z budową/rozbudową/przebudowa budynku, obejmującą roboty 

murarskie, dekarskie, stolarkę okienną, drzwiową, sanitarną, wod – kan, gaz i CO o wartości 

inwestycji, co najmniej 1,5 mln złotych netto.”  

Wnosimy o zmianę brzmienia w/w wymagania w następujący sposób: “Inspektor nadzoru w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń ( Koordynator) – 1 osoba posiadająca 

kwalifikacje i umiejętności do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu 

robotami budowlanymi min. 1 inwestycji związanej z budową/rozbudową/przebudowa budynku, 

obejmującą roboty murarskie, dekarskie, stolarkę okienną, drzwiową, sanitarną, wod – kan, gaz i 

CO o wartości inwestycji, co najmniej 1,5 mln złotych netto 

 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.  

W związku z tym zapis zapytania ofertowego 

 część 11 pkt. 2  ppkt. 4 tirect a) otrzymuje brzmienie: 

 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, iż dysponuje 

osobami/pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 

 

a) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń              

( Koordynator)  – 1 osoba  posiadająca kwalifikacje i umiejętności  do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi na 

min. 1 inwestycji związanej z  budową/rozbudową/przebudowa budynku, obejmującą roboty 

murarskie, dekarskie, stolarkę okienną, drzwiową, sanitarną, wod – kan, gaz i CO o wartości 

inwestycji, co najmniej 1,5 mln złotych netto. 

 część 25 pkt. 2.1 ,2.2 , 2.3. 

 

2.1.Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę  w  

Formularzu Ofertowym liczby nadzorowanych przez osobę skierowaną do realizacji funkcji 



Inspektor Nadzoru - Koordynatora  w okresie ostatnich 3 lat umów ( zakończonych) 

obejmujących swoim zakresem pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub 

kierowaniu min. 1, zakończonej, inwestycji związanej z  budową/rozbudową/przebudowa 

budynku, obejmującą roboty murarskie, dekarskie, stolarkę okienną, drzwiową, sanitarną, 

wod – kan, gaz i CO o wartości inwestycji, co najmniej 1,5 mln złotych netto. 

 

2.2. Najmniejsza ilość wymagana przez Zamawiającego - 1 umowa obejmująca swoim 

zakresem pełnienia funkcji Inspektora nadzoru lub kierownika robót   w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w  inwestycji związanej z  

budową/rozbudową/przebudowa budynku, obejmującą roboty murarskie, dekarskie, 

stolarkę okienną, drzwiową, sanitarną, wod – kan, gaz i CO o wartości inwestycji, co 

najmniej 1,5 mln złotych netto. 

2.3.Największa ilość wymagana przez Zamawiającego - 2 umowy obejmujące swoim 

zakresem pełnienie funkcji Inspektora nadzoru lub kierownika robót  w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w inwestycji związanej z  

budową/rozbudową/przebudowa budynku, obejmującą roboty murarskie, dekarskie, 

stolarkę okienną, drzwiową, sanitarną, wod – kan, gaz i CO o wartości inwestycji, co 

najmniej 1,5 mln złotych netto. 

 

 

Zamawiający przypomina, iż termin składania ofert upływa 18.09.2019r o godz. 9.00 


