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Siechnice, 17 grudnia 2020 r. 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Dot. przetargu nieograniczonego na usługę pn.: 
,,Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku 
pasywnego" 

Ogłoszenie BZP nr 763430-N-2020 z dnia 08.12.2020 r 

Pytanie 1 

Zamawiający w rozdziale XIII określił kryteria oceny. Wykonawca wnosi o wykreślenie z zapisów: 

1. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjn-budowlanyh koordynator uzyskanie 
certyfikatu budynku pasywnego wg PHI Darmstadt lub równoważny. 

Tego typu rozwiazania są rzadko spotykane w budownictwie. W rejonie Wrocławia wykonywano 
znikomą ilość montaży tego typu rozwiązań. 

2. Inspektor robót sanitarnych w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji 
wodociągowej, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji - stropy grzewczo-chłodzące. 

Tego typu rozwiązania są rzadko spotykane w budownictwie. W rejonie Wrocławia wykonywano 
znikomą ilość montaży tego typu rozwiązań. 

Odpowiedź 

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany 

Przedmiotem usługi jest nadzorowanie robót budowlanych, które mają doprowadzić do wybudowania 
budynku w standardzie budynku pasywnego oraz uzyskania certyfikatu budynku pasywnego, w 
projekcie zastosowano stropy-grzewczo chłodzące. 

Oczekiwanie od Inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych doświadczenia w realizacji budynków, 
które które uzyskały certyfikat budynku pasywnego jest związane z przedmiotem zamówienia, tj. 
budową budynku który ma uzyskać parametry budynku pasywnego. 
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Zamawiający oczekuje doświadczenia w jakiejkolwiek budowie zakończonej uzyskaniem certyfikatu 

budynku pasywnego, zatem kryterium doświadczenia Inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych 

jest proporcjonalne. 

Oczekiwanie od Inspektora robót sanitarnych w robotach w których zastosowano stropy grzewczo 

chłodzące jest powiązane z rozwiązaniami projektowymi. 

Zamawiający oczekuje doświadczenia w jakiejkolwiek budowie w którym zastosowano stropy 

grzewczo-chłodzące, zatem kryterium doświadczenia jest proporcjonalne. 

Zamawiający w ocenach ofert premiuje doświadczenie zwiększające prawdopodobieństwo osiągnięcia 

celu jakim jest wybudowanie budynku o parametrach budynku pasywnego. 

Członkami personelu kluczowego mogą być osoby, mające doświadczenie w innych miejscach niż 

Wrocław, dlatego okoliczność że w rejonie Wrocławia była prowadzona znikoma ilość takich robót nie 

ogranicza konkurencji. 

Z poważaniem, 

KRS: 0000444573 NIP: 8961532506 Siechnicka Inwestycyjna 
REGON: 022033761 Spółka Komunalna sp. z o.o. 
Rejestr Przedsiębiorców Sądu Rejonowego ul. Jana Pawia 1112 
dla Wroclawia Fabrycznej we Wroclawiu 55-011 Siechnice 
Wydział IX 

Biuro / Adres korespondencyjny 
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A 
55-011 Siechnice 

Kontakt 
T: 71 889 00 23 

W: sisk-siechnice.pl 

E: biuro@sisk-siechnice.pl 


