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Polska Cerekiew,  dnia 20-08-2010 r. 
 
 
 
 

 
ZP 341-9 / 02 / 2010 
 
 
 
 
         
 

 

Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-9/2010 :  „Nadzór inwestorski nad 
realizacj ą zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mie jscowo ściach 
Witosławice, Dzielawy, Grz ędzin, tranzyt ścieków Dzielawy - Polska Cerekiew -  
etap I”  

 
 

W związku z wpłynięciem zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniŜej przedstawiamy jego treść wraz z odpowiedziami 
zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy. 
 
 
Pytanie 
W pkt. 5.3 poz. 2) SIWZ - "Inspektor nadzoru specjalista w zakresie robót drogowych" 
Zamawiający wymaga spełniania warunku doświadczenia "co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru nad realizacją co najmniej 
jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót drogowych" 
 
Czy Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli ekspert wykaŜe ponad 2-
letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót 
drogowych? 
 
Odp.: 
Zgodnie z pkt. 5.3 poz. 2) Specyfikacji Istotnych W arunków Zamówienia - 
"Inspektor nadzoru specjalista w zakresie robót dro gowych" powinien posiada ć 
następujące doświadczenie i kwalifikacje: 
„- uprawnienia do kierowania / nadzorowania robotam i budowlanymi w 
specjalno ści drogowej zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodziel nych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 578) lub odpowiadaj ące im wa Ŝne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcze śniej obowi ązujących 
przepisów,  
- Wpis na list ę członków wła ściwej izby samorz ądu zawodowego,  
- co najmniej 2 letnie do świadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru  
nad realizacj ą co najmniej jednego przedsi ęwzięcia inwestycyjnego polegaj ącego 
na wykonywaniu robót drogowych;” 
Wykonawca winien spełnia ć w/w warunki. 

      Z up. Wójta Gminy               

         Urszula Golisz  
     SEKRETARZ GMINY 

 
Wykonawcy uczestnicz ący w 
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