
 

Gogolin, dnia 05.10.2016 r. 

Zamawiający: 

Gmina Gogolin 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin 

Odpowiedzi na pytania w sprawie zapytania ofertowego z dnia 30.09.2016r. 
 dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o 

nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN” 

 

 

          W dniu 3.10.2016r. wpłynęła do Zamawiającego prośba o wyjaśnienia zapisów w zapytaniu 

ofertowym dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”: 

 

Pytanie nr 1: 

W zapytaniu, rozdział VII. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

ich spełnienia, Zamawiający żąda: 

„W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego oraz dokumenty: 

- potwierdzające, że zamówienie zostało należycie wykonane; 

- oświadczenie z właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzające 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru.” 

Zgodnie z zapisem §2.4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane: 

„dokumentami potwierdzającym należyte wykonanie usługi są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane.” 

W związku z powyższym żądanie przez Zamawiającego oświadczenia z właściwego Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzające pełnienie funkcji inspektora nadzoru należy uznać 

za nieuzasadnione. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający przypomina, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wybór Wykonawcy będzie 

odbywał się na zasadach konkurencyjności. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) ustawy nie stosuje się do zamówień, 

których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przytoczone 

przez Wykonawcę w powyższym pytaniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju wydane zostało na 

podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest aktem wykonawczym do tej 

ustawy. 

 

 



Pytanie nr 2: 

Z zapisu zapytania: 

„VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

2. Wykonawca winien wykazać że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów.” 

wynika, że Zamawiający wymaga tylko nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń. 

Czy nadzór inwestorski ma być realizowany również w specjalnościach w zakresach instalacji 

sanitarnych i elektrycznych, ponieważ z treści zapytania nie wynika takie wymaganie? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zgodnie z §2 ust. 1 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 

30.09.2016 r. dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”: 

„1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu 

czynności, w tym  zgodnie z przepisami wymienionymi  w §10 umowy, jak również do zapewnienia 

udziału osób posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia obowiązku inspektora nadzoru 

budowlanego w branżach niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania.” 

Zamierzeniem Zamawiającego jest zawarcie umowy z wykonawcą (firmą lub osobą fizyczną), który 

dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, natomiast Wykonawca ma 

zapewnić udział osób posiadających stosowne uprawnienia w pozostałych branżach niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotowego zadania. 

 

 

 Podpisał: 

 Burmistrz 

 Joachim Wojtala 

 


