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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy:
postępowania pn: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu” znak sprawy: 360/3457/2018.

sanitarnei

wraz

-

Pytanie 1
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga, aby Kierownik robót elektrycznych i AKPiA
posiadał uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Rozdział 3 punkt 1 .32. pkt. 2) str.
10 SIWZ). Prosimy o wskazanie czy za równoważne uzna Zamawiający uprawnienia wydane na
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z późniejszymi zmianami dla
Kierownika robót elektrycznych posiadającego decyzję o stwierdzeniu do przygotowania do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych?
Prosimy o wskazanie czy Kierownik robót elektrycznych wymagany jest do każdego z trzech zadań?

Odpowiedź na pytanie 1
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych wydane na podstawie
13 ust. 1 pkt 4 lit d) rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 z późn. zm.) odpowiadają uprawnieniom w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
określonym wart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
r. poz. 1202 z późn. zm.).
Z uwagi na fakt, że brzmienie 13 ust. 1 pkt 4 lit d) rozporządzenia z 1975 r. ulegało zmianie, prosimy
o zapoznanie się z opinią Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępną pod linkiem
https:!/www.piib.org.pI/?option=com_content8dask=yiew8dd=1861 8Jtemid=1 54.
Kierownik robót elektrycznych wymagany jest na każdym z trzech zadań.
Pytanie 2
Dotyczy Zadania 2: Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy
Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w
Elblągu.
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 1.3.2 Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji
zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:
-

b) jednej robocie związanej z renowacją kanalizacji sanitarnej metodą crackingu (renowacja ta
może być elementem robót o których mowa pod lit. a) (dotyczy wyłącznie Zadania 2).
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Z uwagi na charakter projektowanych robót tj.
budowa kanalizacji metodą wykopu otwartego
naprawa kanalizacji metodą rękawa
wymiana kanalizacji metodą crackingu
remont oraz budowa przepompowni ścieków
-

-

-

-

Czy Zamawiający uzna jako alternatywne spełnienie w/w warunku pkt. 1.3.2 lit. b) jednej robocie związanej z
renowacją kanalizacji sanitarnej metodą crackingu lub rękawa?
Z przedstawionego zestawienia wynika, że prowadzone roboty zawierają oble metody wykonania
remontów, za tym logiczne jest aby wykazane doświadczenie kierownika budowy/kierownika robót
sanitarnych mogło dotyczyć jednej lub drugiej metody prowadzenia remontów kanalizacji.
Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 1.3.2 SIWZ w zakresie wymagań postawionych Kierownikowi
robót! kierownikowi robót sanitarnych w następujący sposób:
„1 .3.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej
wymienione osoby:
1) Kierownika budowy / kierownika robót sanitarnych
posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub inne, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie co najmniej sieci instalacji wodociągowych i
kanalizacyjnych),
będącego członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w posiadanej specjalności;
który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót na co najmniej:
a) jednej robocie związanej z budową rozbudową lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków (dotyczy Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3),
b) jednej robocie związanej z renowacją kanalizacji sanitarnej metodą crackingu lub
rękawa (renowacja ta może być elementem robót o których mowa pod lit. a) (dotyczy
Zadania 1 I Zadania 2).”
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Pytanie 3

Z uwagi na powyższe oraz na okres urlopowy związany z długim weekendem i świętem Wszystkich Zmarłych
prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.11.201 8r.
Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający mając na względzie treść art. 12a ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
dokonuje zmiany terminu składania ofert. Nowy nieprzekraczalny termin składania ofert upływa
o godz. 10.00 w dniu 22.71.2018 r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.10 dnia 22.11.2018 r.
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