
Odpowiedzi na pytania do SIWZ ZUK-4/ZP/2012 na „Modernizację komina 

stalowego kotłowni ZUK ENERGOKOM SP. z O.O. w Rakszawie”: 

 

Pytanie 1 

Czy pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania muszą posiadać Świadectwo Kwalifikacji do 

wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu (wg załącznika 

nr 1 do Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. oraz Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 2 lipca 2003 r. Grupa 2 pkt 1.)? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Ze względu na możliwość wykonania zamówienia w różny sposób oraz za pomocą różnego typu maszyn i 

narzędzi to na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia jakiego typu kwalifikacje pracowników są 
konieczne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania zamówienia.  

Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga od Wykonawcy jedynie złożenia oświadczenia że osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (na formularzu ofertowym), oraz załącznika nr 4- 

Potencjał Kadrowy, gdzie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz osób które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieniach i 

doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez te osoby 

czynności przy realizacji zamówienia, jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu i sprawdzenia 
tych uprawnień na każdym etapie postępowania. 

Należy również zwrócić uwagę na zapis rozdziału V pkt 1. 3) SIWZ – gdzie Wykonawca zobowiązany jest 

udowodnić, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z 

postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. 

zm.), - wymagana min. 1 osoba z min. pięcioletnim stażem z uprawnieniami budowlanymi do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności właściwej do wykonania przedmiotu zamówienia; 

 

Pytanie 2:  

Na modernizowanym obiekcie w rejonie trójnogu rozmieszczono anteny operatorów GSM. Czy 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy potwierdzenia odbycia szkoleń BHP dla pracowników 

pracujących/przebywających w PEM? 

  

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich przepisów BHP. Ze 

względu na zainstalowane na kominie anteny GSM pracownicy Wykonawcy powinni posiadać 

potwierdzenie odbycia stosownego szkolenia w zakresie pracujących/przebywających w PEM.  


