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W zrł,iązktt z pojawiającym się pltaniarni dotycząc5lmi zap7źanta ot-erlowego rir 131201 7 z dnla
07 r.ł,rześnia2a17 r. na

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwesĘcyjnego pn.

,,Modern izacja obiektu Centralnego Ośrod ka Szkolenia Ludowe Zespoły
Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod

Centrum lntegracji Społecznej o'

nr projektu - RPZP.09.02.00-32-0008116 w ramach Regionalnego Programu
Operacyj nego Woj ewód ztw a Zachodniopomo rskiego na lata 20t4-2020,

Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

Ponizej umieszczamy odpowiedzi i doprecyzowujenry następujące pozycje z list1, zamóu,ienia:

Pytanie 1: Prośba o doprecyzow,anie oraz ścisłe określenie wykazu osób - stanorł,iących
kluczowy zespół Inspektora nadzoru,
Odpowiedź: W skład zespołu Inżyniera kontraktu r,vclrodzą: Kierownik-koordynator zespołu,
inspektor nadzoru budowlanego, inspektor nadzoru instalacji sanitamvch. inspektor nadzoru
instalaci i elektryczny ch or az specj ali sta d s. rozliczeń.

Pytanie 2: W opisie przedmiotu zamówienia brak jest r.łl-szczególnienia warunkorv udziałrr w
postępolł,aniu dot. poterrcjału kadrowego oraz jednocześnie precyzyjnego okleślenia jakie
doświadczenie. wykształcenie itp. poszczególrTe osob.v filuszą, zdaniem Zamawiającego,
posiadać
Odpowiedź:
1. Kierownik Zespołu Nadzoru pełni rolę Koordl,natora i winien posiadac uprawnienia

budowlane uprawniające go do nadzorowania robót budow]anvch. Posiadać wykształcenie
lwższe teclrniczne na kierunku architektura lub budownictw,o, łącznie co najmniej i0-cio
letnie doświadczenie zawodo\Ą/e \ł-plac,v na stanor.viskach kierowniczych (d. co najmniej w
funkcji: kierorł,nik budowy. inzynier rezydent lub odpowiednik) w bezpośrednim
zarządzaniu i nadzorowaniu lub zarządzaniu realizacja inwestycji budowlanych,
doświadczenie w pełnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego
połączonego z nadzorem inwestorskim dla co najmniej dwoch inw-estycji dotyczących
modernizacji i remontu budynkow uzlteczności publicznej (z w_vłączeniem obiektór.v takich
jak hale przemysłow,e i magazynowe):

2. Pozostali irrspektorzy nadzoru wymienieni w Rozdziale Ii. pkt 1, ppkt, 19. określającej
kluczowy personel Wykonawcy. są odpowiedzialni lł- zakresie swoich uprawnień do
pełnienia samo dzie ln_vc lr funkcj i technic znyclr w b udownictwie :

- inspektor nadzoru budorł,lanego musi spełniac następujące wy,magania: posiadać
uprau,nienia budor,vlane do nadzorowania lub kierowania robotanri budowlanyn-ri w
specjalności konstrukcl.ino-budowlanej lub posiadać równor,vażne kwalifikacje zawodowe
uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego pra\i/a;
- inspektor nadzoru instalacji sanitarnych musi spełniać następujące wymagania: posiadaó
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uprawnienia buclowlane do kierorł,ania robotami budow-ianl,mi w specjalności instalacl,jirej
lv zakresie instalacji sanitarnych lub posiadać rórłnowazne kwaliflkacje zai,vodowe uznane
na zasadaclr określon5rclr zgodnie z przepisami polskiego prawa;
- inspektor nadzoru instalacji elektrycznych nrusi spełniać następujące w_vmagania: posiadac
upralłmierria brłdowlane do kierowania robotanri budowlanymi w spec.ialności instalac__r,jnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub posiadać równow-azne kwalitrkacje zawoclowe
uznane na zasadach określonych zgodnie zprzepisami polskiego prawa.

3. Spec.jalista ds. rozliczeń musi spełniać następujące ulmagania:
- posiadac wykształcenie wyzsze techniczne lub wykształcenie ękonomiczne,
- posiadać doświadczenie zawodowe w dokon,vw-aniu rozltczęń finansowych inwestycji
budowlan_vch oraz roz|iczania finansow,ego co najmniej 2 inwestycji budow-ianych. aż do jej
ukończenia (rozliczenie kofrcow-e).

Pytanie 3: Prośba o doprec_vzorł,anie infbrmacji r.łymagań odnośnie teiże jednostki. ptzy
określeniu. iz nie moze ona pełnić jeclnocześnie funtrrcii Inspektora Nadzoru.
Odpow.iedź: W trybie prowadzenia zapytania ofertowego Zamalviający informuje, iz do
realizacji po\Ą},zszego zadania inwestycy.inego przez Wykonawcę. rrie ma możliwości łączenia
11lnkcji jednego z inspektorów nadzoru z funkcją koordynatora - kierownika zespołu. Pozostali
inspektorzy nadzoru r,łl,mienieni w Rozdziale II, pkt 1, ppkt. 19. określającej kluczowy personel
lł-ykonaw-cy, są odpor.viedzialni w zakresie sw-oich rrprawnień,

llaruftłafrłlre //r*A
mgr Monika Buczak-Kościuszko
Koord_v-nator ds. Proj ektu
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