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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych budynku podlegającego ochronie 

konserwatora zabytków „Remont elewacji budynku wraz z czyszczeniem i impregnacją połaci 

dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 66 w Pobierowie” 

WYJAŚNIENIE NR 1 

W toku postępowania został złożony wniosek o następującej treści: 

Pytanie 1: 

Naszą wątpliwość wzbudzają zapisy dotyczące konieczności zatrudnienia na umowę o pracę – z kim 

powinniśmy zawrzeć stosunek pracy? Czy wyłącznie z pracownikiem administracyjnym (i w zakresie 

jakich czynności) lub kosztorysantem czy też z architektem? W wykazie osób wymagają Państwo 

podania jedynie architekta (z co najmniej 36-miesięcznym doświadczeniem). Dodatkowo chciałabym 

zapytać czy do oferty należy dołączyć poświadczenie o odbyciu wizji lokalnej. Będę wdzięczna za 

udzielenie odpowiedzi. 

Odpowiedź: 

Wykazu osób,  który stanowi załącznik do SIWZ, Zamawiający żąda w celu wykazania zdolności 
zawodowych Wykonawcy.  Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował jedną 

osobą pelniącą rolę architekta podczas realizacji zamówienia, która posiada wymagania 

określone w SIWZ. 

Forma zatrudnenia nie ma znaczenia, może to być umowa o pracę, umowa cywilno—prawna, 

jak również architekt  może prowadzić działalność  gopodrczą wpisaną do CEiDG lub KRS. 

Zgodnie z art.  29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi 

lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 

1495). 

Zgodnie z  powyższymi  zapisami Wykonawca w dniu  podpisania  umowy  zobowiązany jest 
przedłożyć  Zamawiającemu wykaz osób które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące 

osobę pracownika, oraz zakres wykonywanych przez niego czynności.  Zamawiający wymaga 

zatrudnienia pracownika administracyjnego  lub kosztorysanta na umowę  o pracę.  

Wizja lokalna jest wskazana, odpowiedzialność za wykonanie dokumentacji spoczywa na 

Wykonawcy , który powinien zapoznać się z obiektem. Wykonawca może dołączyć  oświadczenie oo 

odbyciu wizji lokalnej.    

                          Z poważaniem,  

……………………… 
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