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WYKONAWCY

dotyczy: Robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpo^:arowego SAP w budynku delegatury

Slqskiego OW NFZ w Rybniku (zam6wienie nr 5/pn/2020)

Na ppdstawle art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamowien publicznych zwanej dalej

„pzp", przekazuj^ Panstwu tresc wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ - zapytanie do SIWZ, jakie w dniu

29.06.2020 r. (e-mail) wplyn^lo w zwi^zku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie zamowienia

publicznego or^ udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ zostal ziozony po terminie, o ktprym mowa w art. 38 ust; la pzp.

Zapytanie nr 1

W zwi^zku z btrzymanym w/w pismem wnosimy o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku zawartego

w pismie z dnia 23.06.2020 r. dotycz^cego zmiany wymogow w zakresie uprawnieh budowlanych dla

kierownika budowy zapisanych w punkcie VI opisu przedmiptu zamowienia. Podtrzymanie tego zapisu

Zamawiaj^cego, ze:

„ Wykonawca zobowiqzuje si^, iz w dniu zawarcia umowy wskaze kierownika budowy posiadajqcego

uprawnieriia budowlane, tj. uprawnienia do pelnieriia 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

przepisamiprawa do wydawania ww. uprawnien) "jest niezgodne z obowiqzujqcym prawem budowlafiym.

Art. 15a. 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz,

1186, ze zm.) brzmi:

„ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeh uprawniajq do projektowania

lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu ": .

Jak wskazuj^ zapisy w/w artykuhi uprawnienia w specjalnosci architektonicznej dotyczy architektury

obiektu a nie robot elektrycznych zwi^zanych wykonanie systemu alarmowego przeciwpo^rowego SAP

w budynku.
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Art. 15a. 4 w/w ustawy brzmi:

„ Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajq do
projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
oraz architektury obiektu".

Jak wskazuj^ zapisy w/w artykuhi uprawnienia w specjalho^ci konstrukcyjno-budowlanej dotycz^ robot

budowlanych przy tworzeniu konstrukcji obiekty a wykonywania przewiertow o srednicy ok. 10mm przy
robotach elektrycznych zwi42:anych wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP
w budynku.

Autorem projektu jest projektant in^nier elektryk w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,

urz^dzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Decyzja Prezydenta Miasta Rybnik, zatwierdzaj^ca projekt budowlany i udzielaj^ca pozwolenia na

budow^ zostala wydana, gdyz uprawnienia projektanta elektryka spelhiaj^ wymogi prawa budowlanego

dla tego typu projektow. Obowi^ek nalozenia przez Prezydenta Miasta Rybnik na Iriwestora w celu

zapewnienia obj^cia kierownictwa budowy oraz nadzor nad robotami przez osoby posiadaj^ce uprawnienia

budowlane odpowiedniej specjalnosci wskazuje na zapewnienie tych samych wymagania jakim musial
wykazac si? projektant.

DIatego tez wykonanie 8 przewiertow w stropach lub scianach (jak wykazano w przedmiarze) nie inoze
wplywac na .wskazanie architekta lub konstruktora jako kierownika robot, gdy 95% zamowienia stanowi^
roboty elektiyczne, a jedynie zapisy ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz.
1186, ze zm.).

Nale^ stwierdzic, ze pozostawienie bez zmian w w/w zapisow powoduje wymuszoUy przez
Zamawiajqcego wzrost kosztdw wykonania zamowienia publicznego, gdyz oprocz kierownika budowy

(architekta, konstruktora) musi bye zatrudniony kierownik robot elektrycznych, ktory w rzeczywistosci
b?dzie kierowal robotami elektrycznymi

W zwi^zku z powyzszym ponownie wnosimy o zmian? zapisu w pkt VI opisu zamowienia na wykonane
systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury Sl^skiego OW NFZ

w Rybniku.

Odpowiedz (wviasnienie^

Zamawiaj^cy informuje, ze wymog, w dniu t^warcia umon^ Wykonawca mka^ kierownika budouy
posiad(ycicego tfprawnienia hudowlane, jt. uprawnienia do peinienia samod^elnychfunkgi technicn^ych w hudownictwie
pny gabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru ̂ bytkow, tj. do kierowania robotami budowlanymi w spegalnosci

architektonic^ej lub konstrukcyjno-budowlanej (nydane pr^^ podmiot uprawnioty pnyepisami prawa
do nydawania ww. uprawnien), wskazany w pkt VI fonhularza opis przedmiotu zaniowienia oraz we
wzorze umowy uzasadmony jest okolicznosci% iz roboty budowlane polegaj^ rowniez

na ingerencji w .elementy konstrukcyjne budynku (przewierty stropow i scian), natomiast podczas
robot w budynku delegatury wielokrotnie natrafiano na szereg sytuacji problematycznychj

wyi^aj^cych Ze specyfiki prowadzonych prac.

Przedmiotowy wymog uzasadmony jest rowniez faktem, iz budynek wpisany zostal do rejestru
zabytkow.



Niriiejsze czyni rowniez zadosc wymogom zat^czonej do SIWZ decyzji Prezydenta Miasta Rybnik,
zatwierdzaj^cej projekt budbwlany i udzielaj^cej pozwolenia na budow^, ktora riakiada na Inwestora
obowiazek zapewnienia objecia kierownictAva budowy oraz nadzor nad robotami przez osob?
posiadaj^G^ uprawnienk' budowlarie w Odpowiedniej specjalnosci.
W zwi^zka z powyzszym podtrzymuj^ stanowisko wyrazone w pisniie z dnia 29.06.2020 r.
i nie A^razam zgody na zmian^ SIWZ.

Udzielone odpowiedzi (wyjasnienia) nie stanowi^. zmiany tresci SIWZ.

Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez ztnian.
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