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Zestaw nr 1 

Informacja nr 1 do przetargu nr 2020-839 pn.: 
 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: 
„Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie” ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno. 

 
1. Czy dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą mailową? 

Odp. na pyt. nr 1: 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty drogą mailową. 

 
2. Czy posiadają Państwo kosztorys inwestorski lub czy znane są szacowane koszty zamówienia? 

Odp. na pyt. nr 2: 
Tak. Przedmiary robót załączone są do przetargu numer sprawy 2020- 840 na stronie internetowej: 
http://nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/przetargi/remonty_inwestycje/rid,840.html 

 
3. Z dokumentacji – projektów budowlanych – załączonych do przetargu na wykonanie robót 

budowlanych wynika, że w zakres prac termomodernizacyjnych wchodzą również roboty z branży 
instalacji elektrycznych i sanitarnych, czy w związku z tym przedstawiona oferta powinna 
uwzględniać nadzór inwestorski nad tymi branżami – sprawowany przez osoby o kwalifikacjach w 
zakresie sieci i instalacji elektrycznych i sanitarnych? 

Odp. na pyt. nr 3: 
Tak, o ile zajdzie taka potrzeba.  
Zgodnie z §4 ust.1 wzoru umowy [załącznik nr 4 do SWP]: 
 „W przypadku konieczności sprawowania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach, do których Inspektor nie posiada 
uprawnień budowlanych winien On wówczas zapewnić i koordynować nadzór na robotami przez 
inspektorów nadzoru o właściwych dla zakresu rzeczowego robót specjalnościach. W każdym takim 
przypadku Inspektor powiadomi Inwestora i wskaże osoby, które będą pełniły w uzupełniającym 
zakresie nadzór inwestorski. Za działania tych osób wskazanych Inspektor odpowiada jak za 
działania własne.”  

 
4. Czy równoważnym doświadczeniem dla Państwa jest pełnienie funkcji kierownika budowy zamiast 

inspektora nadzoru inwestorskiego przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków? 
Odp. na pyt. nr 4: 

Zamawiający uzna doświadczenie osoby wymienionej w pkt. 5 a) iii) (1 warunków postępowania, 
która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych lub 
kierowaniu robotami budowlanymi w obiektach użyteczności publicznej podlegających ochronie 
Konserwatora Zabytków, w tym w zakresie termomodernizacji obiektów o kubaturze, co najmniej 
1000 m3” 
 

5. Czy będą uznane za adekwatne doświadczenie budowy, które mają długi termin realizacji (3-4 lata) i 
opiniowane są pozytywnie przez inwestorów, pomimo iż nie są zakończone na dzień składania 
oferty w Państwa przetargu? 
Odp. na pyt. nr 5: 
TAK 


