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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. V - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 30/2020 - SIWZ z dnia 
12.08.2020r. „Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu/Inwestora Zastępczego - dla przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w 
celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła"." 

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: 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania cz. I w tym informacji o doświadczeniu personelu, w 
tym doświadczenia „Projektant branży sanitarnej" czy to oznacza, że Zamawiający wymaga 
zatrudnienia osoby z uprawnieniami w branży sanitarnej „do projektowania"? 

Czy nie wystarczającym jest zatrudnienie inspektora nadzoru branży sanitarnej ? Z umowy 
wynika iż obowiązkiem jest „Zatrudnienie inspektorów nadzoru w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 9 we wszystkich branżach występujących w projekcie ze wskazaniem 
inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego". 

Odp. Inwestor wymaga zatrudnienia Inspektora Nadzoru branży sanitarnej z uprawnieniami do 
nadzorowania i projektowania robót budowlanych w zakresie sieci i instalacje sanitarne. W 
przypadku kiedy Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnień do projektowania sieci i instalacji 
sanitarnych Inżynier Kontraktu zapewni udział w projekcie osoby posiadającej ww. uprawnienia 
do projektowania na etapie uzgodnień dokumentacji projektowych. 

Ponieważ w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego największym 
czynnikiem cenotwórczym jest personel / eksperci uprzejmie prosimy o jednoznacznie 
wskazanie jakie osoby jako minimum ma przewidzieć potencjalny wykonawca. Sprecyzowanie 
pozwoli również aby oferty, które do Państwa wpłyną były porównywalne. 
Czy zespół, który należy wykazać w wykazie osób to: 

• Kierownik (koordynator zespołu) 
• Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 

Specjalista ds. rozliczeń 
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• Projektant branży sanitarnej 
• Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej 
• Inspektor Nadzoru branży 
• instalacje i sieci elektryczne 

Odp. Inwestor wymaga aby w ramach projektu Inżynier Kontraktu dysponował kadrą 
techniczną: 

• Kierownik (koordynator zespołu) 
• Inspektor Nadzoru branży sanitarnej 
• Specjalista ds. rozliczeń 
• Projektant branży sanitarnej ( w przypadku gdy Inspektor Nadzoru Branży sanitarnej 

nie posiada uprawnień do projektowania) 
• Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej 
• Inspektor Nadzoru branży instalacje i sieci elektryczne 

Z poważaniem 


