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WYKONAWCY

dotyczy: Robota budowlana -.wykonanie systemu alarmowego przeciwpo^rowego SAP w budynku delegatury
Sl^skiego OW NFZ w Rybniku (zambwienie ni* 5/pn/2020)

Na podstawle art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamowien publicznych zwanej dalej

„pzp", przekazuj^ Panstwu tresc wniosku 6 wyjasnienie tresci SIWZ - zapjdanie do SIWZ, jakie w dniu

23.06.2020 r. (e-mail) wplyn^lo w zwi^zku z przedmiotowym post^powaniem 6 udzielenie zamowienia

publicznego oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ zostal zlozony z zachowaniem terminu, b ktorym mowa w art. 38 ust.

1 pzp.

Zapvtanie nr 1

W punkcie Vni opisu przedmiotu zamowienia Zamawiaj^cy wymaga aby:

„Wykonawca zobowiqzuje si^, it w dniu zawarciq umowy wskaze kierownika budoM^y posiadajqcego

uprawnienia budowlane, tj. uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji techhicznych w budownictwie

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow, tj. do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej (wydane przez podmiot uprawniony

przepisamiprawa do wydawqnia ww. uprawnien)

Zgodnie z obowi^zuj^cym prawem budowalnym robotami elektrycznymi moze kierowac osoba

posiadaj^ca uprawnienia do pelnienia samodzielnej fimkcji technicznej pr:^ kierowaniu robotami

budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen elekttycznych

i elektroenergetyczhych bez ograniczen zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawb

budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz.1186, ze zm.) i Rozpbrz^dzenia Miriistra Inwestycji

i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygptowania zawodoWego do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831); W przypadku

prowadzenia robot w obiektach zabytkowych nale^ dodatkowo speinic wymogi okreslone w art. 37c

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o bchronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j: Dz.U. z 2020 r., poz. 282)

tj. przez CO najmniej 18 miesi^cy udzial w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum b^d^cego instytucj^ kultury.
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W zwiqzku z powyzszym wnosimy o zamian^ zapisu w pkt Vin opisu przedmiotu zamowienia

na wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury Sl^kiego OW NFZ

w Rybniku

Odpowiedz (wviasnienieY

Zamawiaj^cy przyjmuje, iz Autor zapytania miai na mysli pkt VI formularza opis przedmiotu zamowienia.

Wymog, iz w dniu zawarcia umowy Wykonawca wskaze kierownika budowy posiadaj^cego uprawnienia

budowlane, tj. uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow, tj. do kierowania robotami budowianymi w

specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej (wydane przez podmiot uprawniony

przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien), wskazany w pkt VI formularza opis przedmiotu

zamowienia oraz we wzorze umowy uzasadniony jest okolicznosciq, iz roboty budowlane polegajq

rowniez na ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku (przewierty stropow, scian), zas budynek - jak

wskazano w SIWZ - wpisany jest do rejestru zabytkow. Wobec powyzszego powierzenie funkcji

kierownika budowy osobie uprawnionej do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej o specjalnosci

w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen elektrycznych i elektroenergetycznych nie jest wystarczaj^ce.

Niniejsze czyni rowniez zadosc wymogom zal^czonej do SIWZ decyzji Prezydenta Miasta Rybnik,

zatwierdzaj^cej projekt budowlany i udzielaj^cej pozwolenia na budow?, ktora naklada na Inwestora

obowi^zek zapewnienia obj^cia kierownictwa budowy oraz nadzor nad robotami przez osob^ posiadaj^c^

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Przywotane w pytaniu normy wynikaj^ce z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 282) s^ normami powszechnie obowi^zujqcymi. W zwi^zku

ztym Wykonawca b^dzie zobowi^zany do wskazania kierownika budowy spelniaj^cego wszystkie

wymagania wynikaj^ce z obowiqzuj^cych przepisow prawa, w szczegolnosci wyzej cyt. ustawy.

Dodatkowo zwraca si? uwag?, iz zgodnie z wzorem umowy Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac

przedmiot umowy przy udziale osob posiadaj^cych wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot
budowlanych przy zachowaniu warunkow wskazanych we wzorze umowy oraz zgodnie
z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

Udzielone odpowiedzi (wyjasnienia) nie stanowiq zmiany tresci SIWZ.

Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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