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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zamowienie nr 16/pn/2019 - robota budowlana - wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego
przeeiwpozarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)

Na podstawie art. 38 ust.2 w zw. z art. 38 ust.la ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamowien publicznych, zwanej dalej „pzp", przekazuj? Panstwu tresc wniosku o wyjasnienie

tresci SIWZ - zapytania do SIWZ, jakie wplyn^lo w zwi^zku z przedmiotowym post^powaniem

o udzielenie zamowienia publicznego oraz udzielam wyjasnienia (odpowiedzi).

Mimo, iz wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ zostal zlozony po uplywie temiinu, o ktorym mowa

w art. 38 ust.l pzp, Zamawiaj^cy udziela wyjasnien.

Zapytanie;

W tresci fonnularza opis przedmiotu zamowienia pkt. VI jest mowa o wskazaniu kierownika

budowy posiadaj^cego uprawnienia do pelnienia samodzielnyeh funkeji technicznych

w budownictwie przy zabytkaeh nieruchomyeh wpisanych do rejestru zabytkow, tj. do kierowania

robotami budowlanymi w speejalnosei architektonicznej i kontrukeyjno-budolwanej.

Prosz? 0 informacj? ezy Zamawiaj^cy dopuszcza wskazanie w tym zakresie kierownika budowy

posiadaj^cego uprawnienia budowlane w budownictwie w speejalnosei elektrycznej, zwlaszcza,

ze prace w pakiecie I oraz II sq. zwi^zane z instalacjami elektrycznymi.

www.nfz.gov.pl
Slqski Oddziat Wojewodzki, ul. Staniskwa Kossutha 13,40-844 Katowice
tel.: 32 735 16 00, fax: 32 735 15 71, e-mail: sekretariat@nfz-katowice.pl



Odpowiedz (wviasnienie);

Wymog, iz w dniu zawarcia umowy Wykonawca wskaze kierownika budowy posiadaj4cego

uprawnienia budowlane, tj. uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow, tj. do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej (wydane

przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien), wyartykuiowany

w pkt VI formularzy opis przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy - odpowiednio pakiet I

i pakiet II, uzasadniony jest okolicznosci^, iz roboty budowlane obj^te zarowno pakietem I, jak

i pakietem II, polegaj^ rowniez na ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku (przewierty

stropow, scian), zas budynek — jak wskazano W SIWZ - wpisany jest do rejestru zabytkow.

Niniejsze czyni rowniez zadosc wymogom skladaj^cych si? na SIWZ de'cyzji Prezydenta Miasta

Rybnika zatwierdzaj^cych projekty budowlane i udzielaj^cych pozwolenia na budow?, ktore

nakladaj^ na Inwestora obowi^zek zapewriienia obj?cia kierownictwa budowy oraz nadzor nad

^ robotami przez osob? posiadaj^c^ uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Dodatkowo zwraca si? uwag?, iz zgodnie z wzorem umowy odpowiednio pakiet Li pakiet II,

Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac przedmiot umowy przy udziale osob posiadaj^cych
wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych (....), przy zachowaniu

wanmkow wskazanych we wzorze umowy oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

Udzielona odpowiedz (wyjasnienie) nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zpowazaniem

Siijskiego Odjfaaiu V/bjewodzIdeBo
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