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 Warszawa, 26.10.2016 r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 52/ZA/AZAZ/16, którego przedmiotem jest wykonywanie w okresie 

18 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa, wpłynęły pytania 

Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164, z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą Pzp udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

- Zamawiający wymaga by wykonawca dysponował: „osobą posiadającą co najmniej 

wykształcenie średnie budowlane lub instalacyjne lub elektryczne i legitymująca się 

ukończeniem kursu w zakresie kosztorysowania”  

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu jeżeli wykonawca wykaże 

dysponowaniem osobą posiadającą wykształcenie średnie budowlane oraz dyplom Technika 

Budowlanego w specjalności Kosztorysowanie i Normowanie? 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany zapisów Rozdziału IX 

SIWZ poprzez wykreślenie pkt 1.2) d) oraz dokonuje zmiany Załącznika nr 4 do SIWZ – 

Wykaz osób – poprzez wykreślenie wiersza tabeli dotyczącego kosztorysanta. 

 

Pytanie nr 2 

Czy osoba wskazana na stanowisku „kosztorysant” może nie mieć uprawnień wydanych 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane? 

 

Odpowiedź nr 2 

Jak w odpowiedzi nr 1. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o wyjaśnienie, czy spełnieniem części IX, pkt 1.2) d) SIWZ będzie wykazanie się 

przez Wykonawcę osobą posiadającą tytuł magistra inżyniera budownictwa lub inżynierii 

środowiska lub elektryki, bez wymogu ukończenia kursu w zakresie kosztorysowania. 

Nadmieniamy, że osoby które ukończyły wyższe studia techniczne i mają ww. tytuły naukowe 

w zakresie studiów mają obowiązek ukończenia przedmiotu, w którym uczą się zasad 

kosztorysowania. Przedmiot ten kończy się egzaminem. W związku z powyższym 

przygotowane są do tego, by zajmować się kosztorysowaniem inwestycji budowlanych. Poza 

tym, doświadczenie zawodowe osób, które kierują robotami budowlanymi albo osób 

zajmujących się zawodowo kosztorysowaniem i nie mających z racji doświadczenia 

konieczności kończenia kursów kosztorysowania, jest zdecydowanie większe niż osób 

posiadających wykształcenie średnie i mających ukończony jedynie kurs kosztorysowania. 

 

Odpowiedź nr 3 

Jak w odpowiedzi nr 1. 
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Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:  

1. Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt III.1. poprzez zmianę 

zapisów na: 

„(…) Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę podlega każdorazowo (przed 

rozpoczęciem prac) zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca przesyła 

Zamawiającemu sporządzony kosztorys oraz określa termin wykonania robót. 

W przypadku uwag Zamawiającego do przedstawionego kosztorysu lub proponowanego 

terminu realizacji pracy, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 1 dnia roboczego 

przekazać Zamawiającemu poprawiony kosztorys. Zmiana terminu realizacji 

zaproponowana przez Wykonawcę jest możliwa tylko i wyłącznie wówczas gdy ze 

względów technologicznych wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

zaproponowanym przez Zamawiającego nie jest możliwe. Oznacza to, że Zamawiający 

nie ma obowiązku uwzględnienia zastrzeżeń Wykonawcy dotyczących terminu realizacji 

z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

Kosztorys powinien zostać przygotowany zgodnie z zasadami kosztorysowania przez 

osobę do tego uprawnioną tj. posiadającą przeszkolenie i doświadczenie w jego 

sporządzaniu. Niedopuszczalne jest (ukryte) powielanie pozycji w dokumencie. (…)” 

 

2. Rozdziału IV SIWZ poprzez zmianę zapisów pkt 7 na: 

„Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania następujących czynności przez osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1502, z późn. zm.): 

1) koordynacja robót w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych 

i elektrycznych, 

2) prace ogólnobudowlane, w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

Przedmiotowy warunek nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, która będzie wykonywała osobiście ww. zakres prac. 

 

3. Rozdziału XXV SIWZ poprzez dodanie pkt 3 o treści: 

„Zamawiający wymaga dostarczenia przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu 

oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień dla osób wskazanych w Wykazie 

osób. Brak przedstawienia przedmiotowych dokumentów, będzie traktowane jako odmowa 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie.” 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)

