
         Głuszyca, 22 marca 2010 r. 
 
IRiP/ZP/2/2010 
 
        Do uczestników przetargu 
 
 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania 
inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyc a Górna, ul. Kłodzka od              
nr 61 do końca i ul. Graniczna” 
 
 W związku z otrzymanymi od jednego z uczestników postępowania pytaniami 
dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję: 
 
Pyt. 1 W części I rozdziale III, ust. 1 pkt 1 SIWZ obowiązkiem oferenta jest przygotowanie 

kosztorysu inwestorskiego. W związku z tym prosimy o informację, czy Zamawiający 
dysponuje przedmiarami robót tego zadania wykonanymi zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 
Odp. 1  Zamawiający nie dysponuje aktualnymi przedmiarami robót dla tego zadania i oczekuje 

od Wykonawcy wykonania kosztorysu inwestorskiego w oparciu o dokumentację techniczną 
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które są przedmiotem niniejszego 
postępowania. 

 
Pyt. 2 W części II rozdział I ust. 3 lit. B Zamawiający wymaga, aby Inspektor nadzoru robót 

sanitarnych legitymował się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami                        
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe. 
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie inwestycji jest wykonanie sieci i instalacji urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 
Jeżeli nie, to naszym zdaniem zapis ten nie pozwala zachować uczciwej konkurencji i ja 
utrudnia, gdyż zawęża krąg wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu. 
W związku z powyższym proponujemy zmianę treści SIWZ w tym punkcie na: 
b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych (min. jedna osoba), która legitymuje się 

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe. 
 
Odp. 2  Część II Rozdział I ust. 3 lit. b przyjmuje brzmienie: 
      b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych (min. jedna osoba), który legitymuje się uprawnienia 
budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji                    
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe. 
 
        Burmistrz  
        Wojciech Durak 


