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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Oz. XI - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 11/2020 - SIWZ z dnia 
24.04.2020r. „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej 
kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (Biomasa) 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10 „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie 
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów " zgodnie z ust. 10.2. udziela następujących odpowiedzi: 

1 .Wnosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego pkt. 7.3 SIWZ („Warunki udziału w postępowaniu 
(...)") o treści „Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz może ustanowić koordynatora 
inwestycji spośród w/w kierowników lub technologa", poprzez potwierdzenie, iż zgodnie z 
treścią powyższej klauzuli ustanowienie przez Wykonawcę kierownika budowy jest 
obligatoryjne, ale ustanowienie koordynatora inwestycji jest już fakultatywne, tj. Wykonawca nie 
ma obowiązku ustanawiania koordynatora inwestycji. 

Jakkolwiek w uzasadnionym przekonaniu Wykonawcy powyższe wynika wprost z języka 
użytego przez Zamawiającego w tej klauzuli - gdzie w odniesieniu do kierownika budowy 
posłużono się terminem „musi" a w odniesieniu do koordynatora - „może", aby usunąć 
wątpliwości w tym zakresie, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wobec ustanowienia 
Kierownika budowy o wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacjach, ustanawianie 
dodatkowego koordynatora jest uprawnieniem, ale nie obowiązkiem Wykonawcy. 

Odp. Zamawiający potwierdza , że ustanowienie dodatkowego koordynatora jest uprawnieniem, 
ale nie obowiązkiem Wykonawcy. 

2.Z ostrożności, w przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie ad. 1 (tj. w 
przypadku uznania, że wbrew literalnemu brzmieniu w/wym. klauzuli pkt 7.3 SIWZ Wykonawca 
ma każdorazowy obowiązek powołania Koordynatora Inwestycji), Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje się na powierzenie funkcji 
Technologa oraz Koordynatora Inwestycji tej samej osobie fizycznej, osoba taka nie musi 
posiadać uprawnień do pełnienia jakichkolwiek samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w rozumieniu Art. 12 i nast. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(dalej: „PB"). Wymóg posiadania uprawnień zawodowych zastrzeżony został przez 
Zamawiającego wyłącznie w odniesieniu do osób powołanych do pełnienia funkcji: Kierownika 
robót branży sanitarnej. Kierownika robót budowlanych oraz Kierownika robót branży 
elektrycznej i AKPiA - powyższe jest zrozumiałe i znajduje oparcie w art. 12 P B . 
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Jednakże, ani pojęcie „Technologa" ani tym bardziej „Koordynatora Inwestycji" (tym bardziej w 
sytuacji powołania Kierownika Budowy dla całego przedsięwzięcia) nie należy do katalogu osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu Art. 12 i nast. P B . 

Prawo budowlane nie nakłada zatem na takie osoby obowiązku posiadania uprawnień 
zawodowych, o których mowa w ustawie - wymogu takiego nie zawarł także Zamawiający przy 
opisie tych funkcji. Zdaniem Wykonawcy, Zamawiający nie powinien więc nakładać na 
wykonawców dodatkowych wymogów - ponad te, które wynikają z P B - aby nie ograniczać w 
sposób nieuzasadniony konkurencji i kręgu podmiotów zdolnych do wykonania Zamówienia w 
kontekście potencjału kadrowego. 

Stąd też, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku, gdyby zdaniem Zamawiającego 
wymóg ustanowienia Koordynatora Inwestycji był obligatoryjny, to jeśli Wykonawca zdecyduje 
się powierzyć funkcję Technologa oraz Koordynatora Inwestycji tej samej osobie - osoba ta 
będzie musiała spełnić wyłącznie wymogi określone przez Zamawiającego dla każdej z tych 
funkcji tj.: 

Technolog - posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań 
projektowych i wykonawczych przedsięwzięć związanych z budową ciepłowni lub 
elektrociepłowni spalających w 100% biomasę. 
Koordynator inwestycii - mieć min. 5 letni staż jako koordynator realizacji projektów przy 
budowie kotłów wodnych lub parowych spalających w 100% biomasę, 
które to wymogi - o ile beda łącznie spełnione przez iedna osobę. Zamawiaiacy uzna za 
dostateczne. 

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1 wymóg ustanowienia Koordynatora 
Inwestycji nie jest obligatoryjny i jeśli Wykonawca zdecyduje się powierzyć funkcję Technologa 
oraz Koordynatora Inwestycji tej samej osobie - osoba ta będzie musiała spełnić wyłącznie 
wymogi określone przez Zamawiającego dla każdej z tych funkcji. 

S.Wnosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego pkt. 7.3 SIWZ („Warunki udziału w postępowaniu 
(...)") o treści „Niedopuszczalne jest jednak łączenie przez jedną osobę funkcji kierowniczych 
na budowie oraz funkcji nadzoru projektanta na podstawie posiadanych uprawnień" poprzez 
wyraźne oznaczenie i wyliczenie, jakie konkretnie funkcje - spośród wymaganych przez 
Zamawiającego - nie mogą być łącznie pełnione przez tą samą osobę. Wątpliwości 
Wykonawcy związane są ze zwrotem „funkcja nadzoru projektanta na podstawie posiadanych 
uprawnień", który jest zdaniem Wykonawcy niejasny i nie odpowiada terminologii Prawa 
budowlanego. 

Tymczasem, zgodnie z art. 24 P B , „łączenie funkcji kierownika budowy lub kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne". 

Wykonawca wnosi zatem o potwierdzenie, że zakazem, zgodnie z powyższą normą P B , objęte 
byłoby wyłącznie łączenie funkcji powołanych przez Wykonawcę kierownika budowy lub 
kierownika budowy z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli jednak zakres takich 
zabronionych połączeń miałby być szerszy. Wykonawca wnosi o ich wyraźne wymienienie. 

Odp. Łączenie funkcji kierownika budowy lub kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie jest dopuszczalne. 

Z poważaniem 
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