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 Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

 
 

 
 
Dotyczy:   post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e przetargu 
nieograniczonego na: Pełnienie Funkcji In Ŝyniera Kontraktu wraz z pełnieniem 
Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa Faloc hronu Wschodniego w 
Świnouj ściu”.  
 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 
wraz z późniejszymi zmianami), wyjaśniam co następuje: 
 
Pytanie nr 1.  

Jakie dokumenty lub stanowiska inŜyniera kontraktu związane z realizacją kontraktu mają 
być opiniowane? 
 
Pytanie nr 2.  

Co zamawiający rozumie przez uŜycie terminu „bez zbędnej zwłoki w sposób umoŜliwiający 
jego sprawną realizację”? 

Pytanie nr 3.  

Jakie kwalifikacje są wymagane od specjalisty ds. obsługi prawnej kontraktu? 

Odpowied ź nr 1,2,3.  

PowyŜsze 3 pytania dotyczą obsługi prawnej Kontraktu. Zamawiający nie nakłada na 
Wykonawcę Ŝadnych ograniczeń ani wymagań, co do wyboru specjalisty (osoby) do obsługi 
prawnej, czy teŜ kancelarii prawnej, adwokackiej lub radcowskiej. Wybór takiej osoby wzgl. 
kancelarii pozostaje w gestii Wykonawcy.  

W interesie Wykonawcy jest, aby wybrał taki podmiot, który będzie posiadał praktyczną 
znajomość procedur związanych z realizacją Kontraktu na roboty budowlane, bazującego na 
wzorcu FIDIC „red book”.  

Przedmiotem obsługi prawnej mają być wszelkie działania Zamawiającego i InŜyniera, a w 
szczególności kwestie interpretacji postanowień poszczególnych Klauzul Warunków 
Kontraktu, instrukcje InŜyniera, zmiany polecone przez InŜyniera, dokumenty sporządzone 
przez InŜyniera itp. Termin opiniowania dokumentów winien spełniać oczekiwania InŜyniera 
Kontraktu, umoŜliwiając sprawny przebieg realizacji nadzoru inwestorskiego. 

SIWZ nie wymaga załączenia do oferty Ŝadnych dokumentów dotyczących osoby wzgl. 
podmiotu, który będzie w przyszłości świadczył obsługę prawną. Wystarczającym w tym 
zakresie jest oświadczenie zawarte w pkt. 4 ppkt 10 Formularza Oferty. 
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Pytanie nr 4.  

Zgodnie z SIWZ część I „Instrukcja dla Wykonawców” punkt 8.21.b podpunkt 5 „Obsługa 
prawna kontraktu” Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić specjalistę ds. obsługi prawnej w 
celu opiniowania poszczególnych dokumentów lub stanowisk InŜyniera Kontraktu. 

W celu prawidłowej wyceny Oferty proszę o podanie przewidywanego przez Zamawiającego 
zakresu prac prowadzonych przez ww. Eksperta, tzn. przewidywaną liczbę dni lub godzin 
pracy eksperta albo liczbę opinii opracowaną przez tegoŜ Eksperta? 

Odpowied ź nr 4.  

Odpowiedź na to pytanie została częściowo udzielona w Odpowiedzi nr 1,2,3 . Ocena czasu 
zatrudnienia pozostaje w gestii Wykonawcy.  

 

 

Przewodniczący Komisji 
 

         
                Jacek Cichocki 
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