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Odpowiedzi na pytania Oferentów w przetargu  

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2 

L.p. Pytanie Odpowiedź 

1 Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie 
uprawnień budowlanych do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności elektrycznej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń  oraz 
5 lat doświadczenia zawodowego w 
nadzorowaniu robót sieciowych 
elektrycznych i elektroenergetycznych od 
osoby na stanowisko Inspektora nadzoru 
robót instalacyjnych w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
(C3-6) to omyłka i powinno być 
• posiada uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
telekomunikacyjnej  
oraz 
• posiada minimum 5 lat doświadczenia 
zawodowego w nadzorowaniu robót 
sieciowych telekomunikacyjnych. 
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający uzna poza uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
telekomunikacyjnej także uprawnieniami 
budowlane do kierowania robotami 
budowlanym w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą bez ograniczeń. Jako 
potencjalny Wykonawca sugerujemy, że 
wymóg „uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanym bez ograniczeń w 
specjalności telekomunikacyjnej” byłby 
wymogiem ograniczającym konkurencję. 

Zamawiający wskazuje, że wystąpiła omyłka w 
zakresie wymaganych uprawnień dla 
Inspektora nadzoru nad robotami 
instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych.  
Punkt C3-6 po korekcie otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„min 1 osobę, która będzie pełniła funkcję 
Inspektora nadzoru robót instalacyjnych w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, która (łącznie): 
• posiada uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie lub im 
odpowiadające ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, 
• posiada aktualny wpis na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów oraz posiadający ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, 
• posiada minimum 5 lat doświadczenia 
zawodowego w nadzorowaniu robót 
sieciowych telekomunikacyjnych (łącznie) na 
stanowiskach: inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub kierownik budowy lub 
kierownik robót, w tym jednej inwestycji o 
wartości robót nie mniejszej niż 40 000 000 
zł.” 
Stosowna korekta dokumentu zostanie 
opublikowana. 

2 W nawiązaniu do wymogu postawionego w 
pkt. C3-8. min. 1 osobę, pełniącą funkcję 
Projektanta z każdej niżej wymienionej 
specjalności do weryfikacji dokumentacji 
sporządzonej przez Wykonawcę: „posiada 
minimum 8 lat doświadczenia zawodowego 

Zamawiający wyraża zgodę na 
zaproponowaną modyfikację wymogu. 
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w projektowaniu od czasu uzyskania 
uprawnień do projektowania” prosimy o 
rozszerzenie wymogu w następujący 
sposób: „posiada minimum 8 lat 
doświadczenia zawodowego w 
projektowaniu lub weryfikacji dokumentacji 
od czasu uzyskania uprawnień do 
projektowania” 

3 W nawiązaniu do Państwa wymogu 
„Prosimy o:  załączenie referencji 
potwierdzających powyższe dane,  
załączenie kopii Końcowego Protokołu 
Odbioru Robót” W oświadczeniu o 
posiadanej wiedzy i doświadczeniu oraz o 
dysponowaniu osobami zdolnymi do 
zrealizowania prosimy uprzejmie o zmianę 
zapisu na: Prosimy o:  załączenie 
referencji potwierdzających powyższe dane 
lub załączenie kopii Końcowego Protokołu 
Odbioru Robót” a w przypadku braku zgody 
na taką zmianę o potwierdzenie, że ze 
względu na fakt, iż kontrakt będzie 
prowadzony zgodnie z warunkami 
kontraktowymi FIDIC zamiast kopii 
Końcowego Protokołu Odbioru przedstawić 
można kopię Świadectwa Przejęcia. 

Zamawiający postanawia zmienić zapis w 
oświadczeniu o posiadanej wiedzy i 
doświadczeniu oraz o dysponowaniu osobami 
zdolnymi do zrealizowania Zamowienia P-17-
1-PO.3 w sposób następujący: 
Prosimy o:  
-załączenie referencji potwierdzających 
powyższe dane,  
-załączenie kopii Końcowego Protokołu 
Odbioru Robót lub Świdectwa Przejęcia lub 
innego równoważnego dokumentu, które 
Zamawiający uzna za wystarczające jako 
potwierdzające spełnienie wymogów.  
 

4 W nawiązaniu do prośby w oświadczeniu o 
posiadanej wiedzy i doświadczeniu oraz o 
dysponowaniu osobami zdolnymi do 
zrealizowania o załączenie „dokumentów 
potwierdzających powyższe dane np. 
wpisów do dziennika budowy i/lub innych 
dokumentów, które Zamawiający uzna za 
wystarczające jako potwierdzające 
spełnienie wymogów, potwierdzających 
pełnienie danej funkcji, w danym okresie 
czasu i na danej inwestycji” oraz „referencji 
potwierdzających powyższe dane” oraz 
„kopii Końcowego Protokołu Odbioru 
Robót” prosimy uprzejmie o potwierdzenie, 
że przedstawienie tych dokumentów nie 
jest obligatoryjne i w przypadku nie 
posiadania takich dokumentów samo 
oświadczenie wykonawcy w postaci 
wykazu nadzorowanych inwestycji 
poświadczone podpisem upoważnionej do 
reprezentacji wykonawcy osoby będzie 
wystarczające. 

Zamawiający nie przychyla się do prośby 
Oferenta.  

5 W nawiązaniu do postępowania poniżej 
prosimy uprzejmie w celu rzetelnej wyceny 
o bardziej szczegółowe informacje 

Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim 
został zawarty w Załączniku nr 1 do Umowy. 
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dotyczące robót budowlanych, które będą 
nadzorowane. 

6 Oferent wnosi o zmianę pkt VI ust. 2 
Warunków Przetargu w ten sposób, że w 
miejsce zapisu: „Zamawiający nie 
dopuszcza do udziału konsorcjów” wnosi o 
wpisanie: „Zamawiający dopuszcza do 
udziału konsorcjów”. W przypadku 
wniesienia oferty przez Oferentów 
działającyh w ramach konsorcjum, każdy z 
członków konsorcjum tj. każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, ponosi solidarną 
odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za wykonanie umowy”. 
Oferent wnosi o umożliwienie udziału w 
postępowaniu Oferentom 
zorganizowanych w formie konsorcjum z 
uwagi na fakt, iż zabieg taki sprzyja 
konkurencyjności, a co za tym idzie – 
wpływa korzystnie na obniżenie cen 
ofertowych. Wykreślenie zakazu udziału 
konsorcjów eliminuje również zarzuty 
nierównego traktowania Oferenów 
biorących udział w postępowaniu, a także 
eliminuje zarzuty związane z naruszeniem 
zasad uczciwej konkurecncji. 
Dodatkowo, wskazanie w Warunkach 
Przetargu, że wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(czlonkowie konsorcjum), będą ponosili 
solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za wykonanie umowy jest, 
ze wszech miar, korzystane dla 
Zamawiającego, gdyż zwiększa liczbę 
podmiotów, od których Zamawiający może 
domagać się wykonania umowy (w takiej 
sytuacji Zamawiający może żądać 
wykonania umowy od wszystkich, 
niektórych lub tylko jednego członka 
konsorcjum). 
Zdaniem Oferenta zadającego pytania, 
zastosowanie takiej konstrukcji zwiększa 
gwaranację należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
warunku zawartego w pkt VI ust.2. 

7 W nawiązaniu do postępowania pn.: P-17-
1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B 
– 1 Etap rozbudowy terminalu T2 prosimy 
o doprecyzowanie zapisów Dokumentacji 
przetargowej w kwestii doświadczenia 
Wykonawcy, tj. wartości usług: 

Zamawiający zmienia warunek C2-1 
Ogłoszenia w sposób następujący: 
„C2-1 w okresie ostatnich 3 lat przed 
publikacją niniejszego Ogłoszenia o przetargu, 
wykonali co najmniej trzy usługi polegające na 
pełnieniu funkcji Inżyniera (lub podobnej 
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III Informacje o charakterze prawnym, 
ekonomicznym, finansowym i technicznym 
C. Warunki techniczne 
„C2-1 w okresie ostatnich 3 lat przed 
publikacją niniejszego Ogłoszenia o 
przetargu, wykonali co najmniej trzy usługi 
polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera 
(lub podobnej funkcji) dla zadań 
zrealizownych według praw 
obowiązujących w Warunkach 
Kontraktowych FIDIC (tzw. „żółta książka”) 
(lub równoważnych warunków 
kontraktowych tj. ogólnych i szczególnych 
warunków kontraktowych wg prawa 
lokalnego poszczególnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfedenracji Szwajcarskiej oraz państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym) dla 
inwestycji o wartości minimum 
40 000 000zł.” 
Z ww. zapisów jednoznacznie nie wynika 
czy mają to być co najmniej trzy usługi, 
każda po 40 000 000 zł, czy może co 
najmniej trzy usługi o łącznej wartości 
40 000 000zł. W związku z tym prosimy o 
rozwiązanie wątpliwości jak należy 
rozumieć ten warunek. 

funkcji) dla zadań zrealizownych według praw 
obowiązujących w Warunkach Kontraktowych 
FIDIC (tzw. „żółta książka”) (lub 
równoważnych warunków kontraktowych tj. 
ogólnych i szczególnych warunków 
kontraktowych wg prawa lokalnego 
poszczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfedenracji Szwajcarskiej oraz 
państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym) dla każdej inwestycji o 
wartości minimum 40 000 000zł.” 
 

8 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie 
załączników/formularzy w formie 
edytowalnej co znacznie ułatwi 
przygotowanie oferty. 

Zauważamy, że pytanie Oferenta wpłynęło po 
terminie. Jednak w celu ułatwienia 
przygotowywania Ofert wszystkim Oferentom 
Zamawiający postanawia udostępnić 
edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i 
Formularza Oferty. 

 


