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1. Przepis	 art.	 25	 PZP	 stanowi,	 e	 w	 post powaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia,	
zamawiaj cy	mo e	 da 	wykonawców	wy cznie	o wiadcze 	 lub	dokumentów	
niezb dnych	do	przeprowadzenia	post powania.	

Zamawiaj cy	 w	 pkt	 5.5	 ppkt	 3)	 siwz:	 „W	 zakresie	 dysponowania	 osobami	
zdolnymi	 do	 wykonania	 zamówienia	 „	 postanowi 	 warunek	 dysponowania	
osobami	 zdolnymi	 do	 wykonania	 zamówienia	 w	 tym	 pkt	 3	 siwz	 jedna	 osob 	 z	
uprawnieniami	 do	 prowadzenia	 prac	 przy	 obiektach	 obj tych	 ochron 	
konserwatorsk 	 (…)	 –	 (…)	 posiadaj 	 uprawnienia	 bez	 ogranicze 	 do	
kierowania	robotami	budowlanymi	w	specjalno ci	konstrukcyjno-budowlanej.	

Rozporz dzenie	Ministra	Transportu	i	Budownictwa	z	dnia	28	kwietnia	2006	r.	w	
sprawie	 samodzielnych	 funkcji	 technicznych	 w	 budownictwie	 stanowi	 cyt:	 „§	
17.1.	 Uprawnienia	 budowlane	 w	 specjalno ci	 	 konstrukcyjno	 –	 budowlanej	 bez	
ogranicze 	uprawniaj 	do	projektowania	lub	kierowania	robotami	budowlanymi	
zwi zanymi	z	obiektem	budowlanym	w	zakresie:	

1) Sporz dzania	 projektu	 architektoniczno	 –	 budowlanego	 w	 odniesieniu	 do	
konstrukcji	obiektu	lub	

2) Kierowania	robotami	budowlanymi	w	zakresie,	o	którym	mowa	w	pkt.	1	oraz	
w	 §	 16	 ust.	 1	 pkt.	 2	 (kierowanie	 robotami	 budowlanymi	 w	 odniesieniu	 do	
architektury	obiektu)”	

Natomiast	 uprawnienia	 w	 specjalno ci	 konstrukcyjno	 –	 budowlanej	 w	
ograniczonym	zakresie	„uprawniaj 	do	projektowania	obiektu	budowlanego	 lub	
kierowania	 robotami	 budowlanymi	 	 zwi zanymi	 z	 obiektem	 budowlanym	 o	
kubaturze	do	1.000	m³	oraz	:	

1) O		wysoko ci	do	12	m	nad	poziomem	terenu,	do	3	kondygnacji	nadziemnych	i	
o	wysoko ci	kondygnacji	do	4,8	m;	

2) Posadowionego	na	g boko ci	do	3	m	poni ej	poziomu	terenu,	bezpo rednio	
na	stabilnym	gruncie	no nym;	

3) Przy	rozpi to ci	elementów	konstrukcyjnych	do	6	m	 i	wysi gu	wsporników	
do	2	m;	

4) Niezawieraj cego	elementów	wst pnie	spr anych	na	budowie;	

5) Niewymagaj cego	uwzgl dnienia	wp ywu	eksploatacji	górniczej.”	



danie	 uprawnie 	 budowlanych	 w	 omawianej	 specjalno ci	 bez	 ogranicze 	 w	
kontek cie	zakresu	rzeczowego	opisu	przedmiotu	zamówienia	zawartego	w	siwz	
narusza	art.	25	pzp	oraz	art.7	pzp	gdy 	ogranicza	dost p	do	zamówienia.	

Z	tego	powodu	prosz 	o	dokonanie	zmiany	warunku	z	pkt	2	a)	siwz	„W	ZAKRESIE	
ppkt	3	i	6.1	ppkt	3	SIWZ	z	przedmiotem	zamówienia		tj.	:	„Pogranicze	pi knieje	–	
Rekompozycja	Parku	dworskiego	w	I owej”	i	przepisami.	

2. W	specyfikacji	technicznej	dotycz cej	w/w		zadania	Zamawiaj cy	wymaga:	

„	Prace	budowlane	w	Parku	Dworskim	w	I owej	zwi zane	z	remontem	obiektów	
budowlanych	 i	 impregnacyjno	 zwi zane	 z	 zieleni 	 musz 	 by 	 kierowane	 przez	
osob 	posiadaj 	 tytu 	zawodowy	magistra	w	zakresie	architektury	krajobrazu	
oraz	 terenów	 zielonych,	 oraz	 posiadaj 	 co	 najmniej	 12	 miesi czn 	 praktyk 	
zawodow 	 przy	 konserwacji	 i	 piel gnacji	 Zabytków	 architektury	 i	 zabytkowej	
zieleni”.	

Czy	 zgodnie	 z	 zapisem	 specyfikacji	 technicznej	 Zamawiaj cy	 wymaga	 aby	
Wykonawca	 dysponowa 	 osob 	 –	 kierownikiem	 terenów	 zielonych	 posiadaj ca	
tytu 	magistra	architektury	krajobrazu	oraz	terenów	zielonych?	

3. W	 pkt	 5.5.	 	 ppkt	 2	 SIWZ	 Zamawiaj cy	 wymaga	 posiadania	 przez	 Wykonawc 	
wiedzy	 i	 do wiadczenia	 polegaj 	 na	 wykonaniu	 robót	 budowlanych,	
odpowiadaj cych	 przedmiotowi	 zamówienia	 wykonanych	 w	 okresie	 ostatnich	
pi ciu	lat.	

Czy	 Zamawiaj cy	 wymaga	 aby	 robota	 budowlana	 polegaj ca	 na	 rekultywacji	
obszarów	zielonych	by a	wykonana	w	obiekcie	pod	nadzorem	konserwatorskim?	

Czy	wykonanie	w	ci gu	ostatnich	pi ciu	lat	jednej	roboty	budowlanej	obejmuj cej	
swoim	 zakresem	 roboty	 budowlane	 odpowiadaj ce	 zamówieniu	 b dzie	 uznane	
za	wystarczaj ce	na	potwierdzenie	wiedzy	i	do wiadczenia	Wykonawcy?			

	

Ad.	1.		

Zamawiaj cy	w	pkt	5.5	ppkt	3)	siwz:	 „W	zakresie	dysponowania	osobami	zdolnymi	do	
wykonania	 zamówienia	 „	 postanowi 	 warunek	 dysponowania	 osobami	 zdolnymi	 do	
wykonania	zamówienia	w	tym	pkt	3	siwz	jedna	osob 	z	uprawnieniami	do	prowadzenia	
prac	 przy	 obiektach	 obj tych	 ochron 	 konserwatorsk 	 (…)	 –	 (…)	 posiadaj 	
uprawnienia	 bez	 ogranicze 	 do	 kierowania	 robotami	 budowlanymi	 w	 specjalno ci	
konstrukcyjno-budowlanej	 lub dysponuj  innymi uprawnieniami umo liwiaj cymi
wykonywanie tych samych czynno ci, do wykonywania których uprawniaj  w
aktualnym stanie prawnym uprawnienia w w/w specjalno ci, przynale  do

ciwej Izby samorz du.	



Zamawiaj cy	 nie	 ograniczy 	 w	 aden	 sposób	 dost p	 do	 zamówienia,	 przytoczony	
fragment	 przez	 sk adaj cego	 zapytanie	 by 	 wyrwan 	 cz ci 	 wymienionego	 zakresu	
dysponowania	osobami	opisanego	w	siwz.	Zamawiaj cy	nie	naruszy 	zapisu	art.7	 i	art.	
25	pzp	przygotowuj c	przedmiotowe	zamówienie.		

Ad.	2.		

Zamawiaj cy	 dopuszcza	 kierowanie	 pracami	 zwi zanymi	 z	 zieleni 	 przez	 osob ,	 która	
posiada	 wykszta cenie	 kierunkowe	 w	 zakresie	 architektury	 krajobrazu	 lub	
kszta towania	 terenów	 zieleni	 oraz	 posiada	 co	 najmniej	 12	 miesi czna	 praktyk 	
zawodow 	przy	konserwacji	i	piel gnacji	zabytków	architektury	i	zabytkowej	zieleni.	

Ad.	3.	

Tak,	Zamawiaj cy	wymaga	aby	robota	budowlana	polegaj ca	na	rekultywacji	obszarów	
zielonych	by a	wykonana	w	obiekcie	pod	nadzorem	konserwatorskim.	

Tak,	 Zamawiaj cy	 uzna	 za	 wystarczaj ce	 na	 potwierdzenie	 wiedzy	 i	 do wiadczenia	
Wykonawcy	 wykonania	 przynajmniej	 jednej	 roboty	 budowlanej	 odpowiadaj cej	
zamówieniu.		

	


