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Postępowanie na usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej 
na budowie siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Kielcach  

Szanowni Państwo,
do Zamawiającego – Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału 
Wojewódzkiego w Kielcach, w dniach 30-31 stycznia 2023 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy usługa Inspektora Nadzoru obejmująca zarządzanie i kompleksowy nadzór nad realizacją 
inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze ponad 18 000 
m3 oraz o wartości powyżej 30 000 000 PLN netto zakończona w okresie ostatnich 3 lat 
zostanie uznana przez Zamawiającego jako usługa spełniająca warunek udziału w 
postępowaniu wskazany w rozdz. VI pkt 2. 4).1 SWZ? Ww. zakończona usługa Inspektora 
Nadzoru polegała na reprezentowaniu Zamawiającego na budowie, zapewnieniu Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego posiadających właściwe uprawnienie do prowadzenia nadzorów wraz 
z koordynowaniem ich prac, wykonywanie rozliczeń budowy, udział w odbiorach inwestorskich 
budynku, weryfikacji dokumentacji powykonawczej, nadzór nad realizacją umowy z 
Wykonawcą robót budowlanych. 

Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, który 
będzie zgodny z zapisami SWZ. Ww. warunek został dokładnie określony w rozdz. VI pkt 2 ppkt 
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4.1) SWZ, a dotyczy wykonania w sposób należyty dwóch usług pełnienia funkcji Inwestora 
Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu.   

Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dot. treści SWZ, a mianowicie:
W SWZ w pkt VI „Warunki Udziału w Postępowaniu” pkt 2 ppkt 3 dotyczącym sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej jest zapis:
„Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, 
jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł za jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”
W druku oferty, w pkt 7 Wykonawca składa „oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż ………………….. zł za jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia”.
Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z pkt VIII 
ppkt 3 SWZ składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego.
Dokumenty te mają być aktualne na dzień składania podmiotowych środków dowodowych. 
Zatem, którą kwotę należy wpisać w druku oferty? Czy Zamawiający uzna wpisanie w druku 
oferty w pkt 7 innej kwoty ubezpieczenia niż 5 000 000,00 (posiadanej na dzień składania 
OFERTY). Wymagana w postępowaniu polisa na wysokość ubezpieczenia OC (5 000 000,00zł) 
zostałaby złożona po „wezwaniu przez Zamawiającego” na dzień składnia środków 
dowodowych.  

Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że Wykonawca może podać w swojej ofercie w pkt  7, inną 
kwotę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jednak nie mniejszą niż na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej. Ww. warunek 
został dokładnie określony w rozdz. VI pkt 2.3) SWZ. 
Zamawiający uzna dokumenty składne przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, datowane na 
dzień późniejszy niż data złożenia oferty, lecz nie zmienia to faktu że ich treść musi potwierdzać 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i nie może podważać 
prawdziwości złożonego w tym zakresie oświadczenia w pkt 7 oferty.       

Podstawa prawna

art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1710 ze zm.). 
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Z wyrazami szacunku 

Andrzej Warchoł

Naczelnik Wydziału
/Dokument podpisany elektronicznie/
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