
 

 

 

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

al. Papieża Jana Pawła II nr 31 

 70-453 Szczecin 
              Szczecin 17.11.2020 r. 

nr sprawy: DP/371/164/20 
    

WYJAŚNIENIE NR 1 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 

214 000 EUR pn. Obsługa i konserwacja w zakresie przewodów kominowych 

 
Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ: 

 

Pytanie 1: 

się z prośbą o wyjaśnienie poniższego zapisu w SIWZ: 

„III. Dokumenty wymagane w ofercie 

Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania warunków oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

3.Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia: 

1)Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 PZP: 

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 4) 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazał, że dysponuje minimum 

jedną osobą posiadającą kwalifikacje Mistrza w rzemiośle kominiarskim zrzeszonym w 

Korporacji Kominiarzy Polskich, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia.” 

Pytanie: Dlaczego Mistrz kominiarski który nie jest członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich 

nie może wziąć udziału w postępowaniu ? 

Chciałbym zaznaczyć, że wymóg przynależności lub nie przynależności do danego Zrzeszenia 

Zawodowego Kominiarzy Polskich nie jest dodatkowym atutem związku z wykonywaniem 

przedmiotu zamówienia. 

Mistrz kominiarski posiada pełne kompetencje do wykonywania zawodu kominiarza po zdaniu 

egzaminu mistrzowskiego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą co skutkuje otrzymaniem 

dyplomu mistrzowskiego oraz nabyciem uprawnień do kontrolowania przewodów 

kominowych, a nie opłacanie składek członkowskich oraz przynależność do danego 

Zrzeszenia. 

Proszę o usunięcie wymogu dot. Zrzeszenia Mistrza Kominiarskiego w Korporacji Kominiarzy 

Polskich w SIWZ oraz w projekcie umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: 

1. Zapis Rozdziału 1, Dział III, punkt 3 podpunkt 2 SIWZ o brzmieniu: 



„Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazał, że dysponuje minimum 

jedną osobą posiadającą kwalifikacje Mistrza w rzemiośle kominiarskim zrzeszonym w 

Korporacji Kominiarzy Polskich, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia.” 

Uzyskuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazał, że dysponuje minimum 

jedną osobą posiadającą kwalifikacje Mistrza w rzemiośle kominiarskim, która będzie 

uczestniczyć w realizacji zamówienia.” 

2. Zapis Rozdziału 2, punkt 2 SIWZ o treści: 

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przez osobę posiadającą kwalifikacje 

Mistrza w rzemiośle kominiarskim zrzeszonym w Korporacji Kominiarzy Polskich.” 

Uzyskuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przez osobę posiadającą kwalifikacje 

Mistrza w rzemiośle kominiarskim, posiadającą uprawnienia do kontrolowania przewodów 

kominowych” 

3. Zapis § 1 ust. 5 wzoru umowy - Rozdział 3, SIWZ o treści: 

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przez osobę posiadającą kwalifikacje 

Mistrza w rzemiośle kominiarskim zrzeszonym w Korporacji Kominiarzy Polskich.” 

 Uzyskuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przez osobę posiadającą kwalifikacje 

Mistrza w rzemiośle kominiarskim, posiadającą uprawnienia do kontrolowania przewodów 

kominowych” 

 

Jednocześnie, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 30 listopada 2020 

r. Sposób i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

…………………………….. 
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