
 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ 
Nadzór inwestorski nad zadaniem:  „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej na terenie miasta Dęblin” 

w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 
1 
 

Dęblin, dnia 22.01.2013 r. 
271.1/JRP/OP/HR/2013 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wpłynięciu wniosków Wykonawców o 
wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługę nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej w ramach projektu 
„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie 
aglomeracji Dęblin” oraz udziela wyjaśnień.  
 
Treść zapytania: 
W związku z udziałem w postępowaniu przetargowym dla zadania j.w., w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące 
pytania: 
w pkt. 10.1, 3) – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, w zakresie osoby inspektora nadzoru branży sanitarnej, Zamawiający wymaga 
m. inn: 
„- doświadczenie przy nadzorowaniu inwestycji (pełnienie funkcji inspektora nadzoru) w ciągu ostatnich 
3 lat: co najmniej jednej sieci kanalizacji podciśnieniowej o wartości brutto minimum 2 mln PLN – 1 
osoba” 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobą 
inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającym odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w 
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ciągu ostatnich trzech lat, dla co najmniej jednej sieci kanalizacji 
ciśnieniowej? 
 
Wyjaśnienie: 
W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sytuacji 
opisanej w pytaniu. 

 


