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Uczestnicy postepowania przetargowego  

 

Dotyczy: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie – ZPM.271.2.2016 

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.03.2016 roku: 

 

W pkt. XII ppkt. 1.3 b) ogłoszenia Zamawiający podał, iż:  

„ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia.  

b)potencjał kadrowy Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Wykonawca musi wykazać osoby ,które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia ,legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i 

wykształceniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona. Wykonawca 

na wymienione poniżej funkcje wskaże osoby które spełniają następujące wymagania:  

Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy :  

- wymagana liczba osób: min.1  

- kwalfikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami  

                                        w zakresie instalacji sanitarnych,  

                                        uprawnienia budowlane do kierowania robotami  

                                        w zakresie konstrukcyjno – budowlane,  

 

  Pyt. 1.Czy według powyższego zapisu warunek ten należy rozumieć, że Wykonawca musi 

się wykazać 1 osobą u uprawnieniach sanitarnych lub 1 osobą o uprawnieniach 

konstrukcyjno-budowlanych? Czy też musi posiadać 2 osoby z powyższymi uprawnieniami                  

i wskazać, która z nich będzie kierownikiem budowy?  

 Pyt. 2.  Czy w przypadku składania Oferty przetargowej przez Konsorcjum dwóch firm 

wadium w postaci  gwarancji ubezpieczeniowej może być wystawione na Lidera konsorcjum? 

Czy można załączyć oryginał gwarancji ubezpieczeniowej na wadium do koperty z Ofertą  

przetargową? 

 

Odpowiedź: 

 

 

 

 

 



Ad.1 

 

 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże jedną osobę  mającą uprawnienia 

budowlane  do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno – budowlanym i uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych, lub wykaże dwie osoby 

tj. jedna osoba do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno – budowlanym i jedna 

osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w zakresie instalacji 

sanitarnych. 

 

 

Ad.2 

 

Wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej może być wystawione na Lidera konsorcjum. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ma to kluczowe znaczenie do oceny wątpliwości 

zawartych w pytaniu. Odpowiedzialność solidarna oznacza bowiem, że wierzyciel (tu 

zamawiający) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, 

od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek                   

z dłużników zwalnia pozostałych. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 3 ustawy Pzp przepisy 

dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Dlatego też obowiązki, jakie ustawa kształtuje w stosunku do 

wykonawcy, będą dotyczyły tych wykonawców, którzy wspólnie biorą udział w 

postępowaniu. 

Oryginał gwarancji ubezpieczeniowej na wadium można załączyć do koperty z ofertą.  

 

 

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica  tel.17 774 56 46 

 

 

         Wójt Gminy Mielec 

           /-/   Józef Piątek 

  

 

https://www.portalzp.pl/porady/akt-prawny/konsorcjum-moze-zlozyc-wadium-wystawione-tylko-na-jednego-konsorcjanta-1382163

