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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU 
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W Górażdżach – etap I” 

 
W dniu 05 października 2020 roku jeden z oferentów zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem: 

 

„Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu sektorowego pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Górażdżach – etap I oraz zapisów SIWZ pkt. V 2) c) 1.1, w którym Zamawiający 

żąda dysponowania Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

oraz aktualny wpis (z opłaconymi składkami) na listę członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, z co 

najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami, (tj. na stanowisku kierownika budowy 

lub kierownika robót) podczas realizacji zadania/zadań polegających na budowie/przebudowie sieci kanalizacji 

sanitarnej z PVC/PE o średnicy min. D400 o łącznej długości 827m. 

 Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadanie doświadczenia przez 

kierownika w zakresie realizacji zadania/zadań polegających na budowie/przebudowie sieci kanalizacji 

sanitarnej z PVC/PE o średnicy min. 200 o łącznej długości 827m. 

 

Odpowiedź: 

 

Funkcja Kierownika Budowy jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie. Zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane Art.12.2, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby 

posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową dostosowane do rodzaju stopnia 

skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją zwaną 

dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego. 

Dla kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wymagane jest, 

zgodnie z Art.14.1.4).b) Prawa Budowlanego posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

Uwzględniając powyższe: 

Zamawiający stwierdza iż udokumentowanie przez Oferenta jedynie doświadczenia zawodowego w zakresie 

realizacji podobnych zadań nie będzie uznane jako spełnienie warunków określonych postepowaniem 

przetargowym. 

Osoba wskazana przez Oferenta, jako Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stwierdzone 

decyzją właściwego organu samorządu zawodowego oraz wpisem do centralnego rejestru Głównego 

Inspektora Budowlanego. 

Jednocześnie zmienia się, w załączniku nr 3 do SIWZ zapisy w pkt 1 a) oraz 1 c) dotyczące wykonania kanalizacji 

sanitarnych o średnicy min. Dn 400 na min. Dn 200. 
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