
 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na pełnieni nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
przedsięwzięcia pn.: „Modernizacji budynku Internatu przy Liceu m Ogólnokształcącym 

w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych”. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-15-01/10 
l.dz.: ZP.KW-00086/10 

Data: 
31.03.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęło zapytanie 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIE:  

Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw., prosimy o wyjaśnienie 
następującej kwestii: 
Przedmiot zamówienia określają Państwo jako: „pełnienie nadzoru inwestorskiego”. W punkcie V.1.4) 
piszecie Państwo o konieczności złoŜenia oświadczenia, iŜ „osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 3, posiadają uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalnościach budowlanej, wodno – 
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i telekomunikacyjnej”, natomiast w treści ww. 
oświadczenia piszecie Państwo, Ŝe „osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowym 
w specjalnościach budowlanej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej 
i telekomunikacyjnej”. 
Co jest przedmiotem zamówienia i czego ma dotyczyć ww. oświadczenie? 
 

ODPOWIEDŹ: 

PoniewaŜ przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  ww. inwestycji, 
zgodnie z zapisem Rozdziału V ust. 1 pkt 4 SIWZ Wykonawca winien do oferty załączyć oświadczenie, 
iŜ osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalnościach budowlanej, wodno – 
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i telekomunikacyjnej. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Załączniki:  
Zmienione oświadczenie 
 
 
 
60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556 

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788 
 

                          www.powiat.poznan.pl      e–mail: starostwo@powiat.poznan.pl 



 

 
 
 
............................... 
(pieczęć wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETA RGU 
NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE NADZORU NAD REALIZACJ Ą PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

PN. MODERNIZACJI BUDYNKU INTERNATU PRZY LICEUM OGÓL NOKSZTAŁC ĄCYM 
W PUSZCZYKOWIE WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB U CZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 

 
Oświadczam, Ŝe: 
 
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalnościach 

budowlanej, wodno– kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i telekomunikacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 

 
 
 
 
 
 


