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               Kraśnik, dn. 16.11.2022 r. 

WIR.FiZP.271.1.35.2022  

 

 
WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SWZ  

I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy postępowania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 

pn. ,,Renowacja grobu wojennego na  cmentarzu parafialnym w Kraśniku”. 

 

 

W związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(dalej SWZ) Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art.  286 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 

11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 

wyjaśnia: 

 

PYTANIE: 

PROSZĘ O WYJAŚNIENIE SEKCJI V PKT. 5.4 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. ZAPIS UŻYTY 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JEST NIEZGODNY Z ART. 15A USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

(DZ.U. Z 2021, POZ.2351) A TAKŻE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 

Z  DNIA 29 KWIETNIA 2019 R. W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 

DO  WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE 

(DZ.U. Z 2019 POZ. 831). DOPUSZCZONE DO POSTĘPOWANIA WINNY ZOSTAĆ OSOBY 

POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ DO KIEROWANIA 

ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OSOBY 

POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-

BUDOWLANEJ W OGRANICZONYM ZAKRESIE. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI I SPECYFIKĄ ZAMÓWIENIA. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż przychyla się do zmian zaproponowanych w pytaniu.  

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 

 

1) Dział VII ust. 1 pkt 4 SWZ 

Pierwotny zapis: 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek dotyczący dysponowania osobami, które będą realizowały zamówienie 

tj.   dysponowanie co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywała nadzór w branży 

konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do  kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  bez ograniczeń. 

 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z  ofertą 

złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. 

Aktualny zapis: 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek dotyczący dysponowania osobami, które będą realizowały zamówienie 

tj.   dysponowanie co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywała nadzór w branży 
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konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.  

 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z  ofertą 

złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. 

2) Dział XIV ust. 1 SWZ: 

Pierwotny zapis: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16.12.2022 r. 

 

Aktualny zapis: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20.12.2022 r. 

 

3) Dział XV ust. 1 SWZ: 

Pierwotny zapis: 

1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePUAP do dnia 18.11.2022 r. godz. 

11:00. 

 

Aktualny zapis: 

1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePUAP do dnia 21.11.2022 r. godz. 

11:00. 
 

4) Dział XVI ust. 1 SWZ: 

Pierwotny zapis: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2022 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd 

Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, pok. nr 202. 

 

Aktualny zapis: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2022 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd 

Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, pok. nr 202. 

 

5) Dział XVIII ust. 4 SWZ: 

Pierwotny zapis: 

4. Kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”:        

należy rozumieć jako liczbę wykonanych usług polegających na pełnieniu nadzoru 

inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją roboty budowlanej 

polegającej na przebudowie / budowie budynków kubaturowych w ciągu ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert.          

Dane niezbędne do określenia liczby ww. usług należy podać w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Aktualny zapis: 

4. Kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”:        

należy rozumieć jako liczbę wykonanych usług polegających na pełnieniu nadzoru 

inwestorskiego w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją 

roboty budowlanej polegającej na przebudowie / budowie budynków kubaturowych w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.          

Dane niezbędne do określenia liczby ww. usług należy podać w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 
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6) Dział XX ust. 1 pkt 3 SWZ: 

Pierwotny zapis: 

3) dokumenty dotyczące osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – dokument wskazujący 

na  posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz zaświadczenie o  przynależności do Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa, 

 

Aktualny zapis: 

3) dokumenty dotyczące osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – dokument wskazujący 

na  posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym 

zakresie oraz zaświadczenie o  przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

 

7)  § 1ust. 5 Załącznika nr 7 SWZ – wzór umowy: 

Pierwotny zapis: 

5. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej będzie 

pełnić ……………..……….....… posiadający/a uprawnienia budowlane nr………………… 

w  specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane przez………………. 

Ww.  osoba jest członkiem ……………………. nr ewidencyjny ………….. i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Aktualny zapis: 

5. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej będzie 

pełnić ……………..……….....… posiadający/a uprawnienia budowlane nr………………… 

w  specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

w  ograniczonym zakresie wydane przez………………. Ww.  osoba jest członkiem 

……………………. nr ewidencyjny ………….. i posiada wymagane ubezpieczenie 

od  odpowiedzialności cywilnej. 

8) Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ – oferta, który otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 1 do SWZ 

– oferta po zmianie.  

 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

         Z up. BURMISTRZA 

              Piotr Janczarek 

               Z-ca Burmistrza 
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