
 

Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „obiekt z dziedziny ochrony środowiska” 
Zamawiający rozumie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
dnia 25 sierpnia 1994 r.) Art. 3: Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) obiekcie budowlanym – 
należy przez to rozumieć m.in.: b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami, czyli każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, ....., sieci techniczne...., sieci uzbrojenia terenu...” 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że sieci wodno-kanalizacyjne są obiektem z 
dziedziny ochrony środowiska i spełniają warunek postawiony w pkt. 9.1.3 b) IDW. 
 
 
Obiekty z dziedziny ochrony środowiska zostały zdefiniowane przez Zamawiającego 
prawidłowo, ponieważ nie posiadają ustawowej definicji. Określając warunki udziału w 
postępowaniu Zamawiający wskazał, że „przez obiekty z dziedziny ochrony środowiska 
rozumie się obiekty gospodarki odpadami lub obiekty gospodarki wodno-ściekowej”. Sieci 
wodno-kanalizacyjne są obiektami gospodarki wodno-ściekowej. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku: „pełnienia funkcji 
Inżyniera zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi” FIDIC dla kontraktu, którego przedmiotem 
był obiekt z dziedziny ochrony środowiska o wartości, co najmniej 20 mln PLN” usługę 
polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu wg warunków kontraktowych FIDIC, 
którego przedmiotem był obiekt z dziedziny ochrony środowiska o wartości, powyżej 20 mln 
PLN, w ramach której Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia robót. 
Zgodnie z warunkami udziału stawianymi przez Zamawiających dla projektów 
współfinansowanych przez Fundusz Spójności w sektorze wodno-ściekowym a także przez 
GDDKiA oraz PKP (w sektorze transportowym) w celu doprecyzowania kryterium spełniania 
warunku „wykonania usługi podobnej realizowanej wg Warunków Kontraktowych FIDIC” 
przyjmuje się na potwierdzenie „wykonania usługi” fakt wystawienia przez Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia, czyli dokumentu potwierdzającego zakończenie robót przez 
Wykonawcę wraz z poświadczeniem przez Zamawiającego należytego wykonania usługi. 
 
 
 
Zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi” opublikowanymi przez FIDIC realizację kontraktu 
kończy wystawienie Świadectwa Wykonania i zwrot Zabezpieczenia Wykonania. Z uwagi na 
fakt, iż wystawienie Świadectwa Przejęcia robót nie kończy obowiązków Inżyniera zgodnie z 
„Warunkami Kontraktowymi” opublikowanymi przez FIDIC, Zamawiający nie może uznać 
za wykonaną usługę, w której Wykonawca zakończył tylko jeden z pośrednich etapów jej 
realizacji. W konsekwencji nieukończona usługa nie może stanowić potwierdzenia spełnienia 
warunku wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zamawiający pragnie podkreślić, że w Opisie przedmiotu zamówienia wskazał, iż usługi 
Inżyniera mają być pełnione również w Okresie Zgłaszania Wad.  


