
 

1 
 

Dęblin, dnia 27.11.2017 r.  

271.3/JRP/OP/JD/2017 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.3/JRP/OP/JD/2017 w trybie 
przetargu nieograniczonego na Usługę Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie w ramach 
realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 
zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II” 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje,  

o wpłynięciu zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz udziela wyjaśnień.  

1. Treść zapytania: 
Prosimy o informację, czy zamawiający dopuszcza aby inspektor nadzoru branży 
konstrukcyjno – budowlanej, inspektor nadzoru branży sanitarnej oraz inspektor nadzoru 
branży elektrycznej i AKPiA wykazał się doświadczeniem przy nadzorowaniu inwestycji 
(pełnienie funkcji inspektora nadzoru) w ciągu ostatnich pięciu lat przy co najmniej 
jednym zadaniu polegającym (…)?  
W wymaganiach SIWZ Rozdział 5.1 Zamawiający wymaga doświadczenia „w ciągu 
ostatnich trzech lat”. 
 
Zgodnie z §2 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w 
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) zapis „w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert” odnosi się do wykazu dostaw lub usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, a nie do wykazu osób §2 ust. 4 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów. 
 
Nawet jeśli Zamawiający określa specyficzne warunki udziału w postępowaniu Rozdział 
5.1 SIWZ, bardzo prosimy o wzięcie pod uwagę zapisu  z §2 ust. 5 pkt. 2 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126), w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający może dopuścić, aby  wykaz, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt. 2, dotyczył 
dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – 
również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza aby inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – 
budowlanej, inspektor nadzoru branży sanitarnej oraz inspektor nadzoru branży 
elektrycznej i AKPiA wykazał się doświadczeniem przy nadzorowaniu inwestycji 
(pełnienie funkcji inspektora nadzoru) w ciągu ostatnich pięciu lat przy co najmniej 
jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub 
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modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności średniodobowej co 
najmniej Qdśr=3000m3/d lub o wartości robót budowlanych minimalnej 15 000 000,00 zł 
netto. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. 
dysponowania osobami Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej, 
Inspektora nadzoru branży sanitarnej, Inspektora nadzoru branży elektrycznej i AKPiA, 
które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie przy 
nadzorowaniu inwestycji (pełnienie funkcji inspektora nadzoru) w ciągu ostatnich trzech 
lat przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie lub 
rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności 
średniodobowej co najmniej Qdśr=3000m3/d lub o wartości robót budowlanych 
minimalnej 15 000 000,00 zł netto, zgodnie z rozdz. 5 pkt 5.1. ppkt 3) lit. b) SIWZ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sporządził: 
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych JRP 
Joanna Dudkowska 
Tel. 81 883 00 11 


