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dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) na dostawę i montaż instalacji 
sygnalizacji pożaru w budynku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu 

W toku postępowania wpłynęło do Zamawiającego pytanie, na które udziela 
następującej odpowiedzi:  

Pytanie: „W wymaganiach dotyczących wykazu osób biorących udział w postępowaniu 
należy wskazać Kierownika Budowy posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno- budowlanej plus 5 letni staż na 
obiektach obiętych ochroną Konserwatora Zabytków.  Ponieważ zakres zamówienia jest 
związany ściśle z instalacjami elektrycznymi, czy wymógł Kierownika Budowy o 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej nie jest pomyłką.”.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w następujący sposób:  

Rozdział V ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugi SIWZ, otrzymuje następujące brzmienie:  

„- Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, skierowaną do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi (Kierownika Budowy), 
posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności elektrycznej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im 
odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się 
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 
18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).”.  

Rozdział VI ust. 3 pkt 1 lit. b SIWZ, otrzymuje następujące brzmienie:  

„b) wykaz zawierający wskazanie osoby, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi 
(Kierownika Budowy), posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania 



robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W 
przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, 
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), z 
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.”.  

Rozdział XII SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:  

„XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w recepcji Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, 

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych (parter), do dnia 02.07.2019 r. do godz. 10:00. 
2. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, 

określonym w ust. 1.  
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w sali edukacyjno-konferencyjnej Muzeum Porcelany 

w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych (parter), dnia 02.07.2019r. o godz. 
10:30.”.  

Załącznik nr 5 do SIWZ, otrzymuje następujące brzmienie: wzór wykazu osób 
w załączeniu.  

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.  



Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wzór wykazu osób  

 (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
przedstawiam wykaz zawierający wskazanie osoby, skierowanej przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi 
(Kierownika Budowy), posiadającej aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 
dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub 
im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza 
się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 
dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), 

……………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy) 

............................., dnia ………………………………. 

(miejscowość) 

Imię i nazwisko osoby Uprawnienia budowlane
Informacja o podstawie do 

dysponowania osobą






