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Kraków, dn. 16.12.2020 r.
Wykonawcy w postępowaniu
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia
publicznego na: „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika
retencyjnego (zadanie 1) oraz budowy retencji kanałowej (zadanie 2) wraz z przekazaniem
Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru
autorskiego dla ww. zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na działce nr 474/7 obr. 105
Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu
15 grudnia 2020 roku wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.),
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.
Pytanie 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego – par. 12 – Pracownik:
„Zamawiający wymaga w trakcie realizacji Umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 § ust.1 ustawy z dnia
26czerwca1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) co najmniej osoby pełniącej
nadzór autorski”
- osoba sprawująca nadzór autorski powinna być autorem projektu, a autor projektu jest
mikroprzedsiębiorcą, który jest samozatrudnionym i nie pracuje na etacie – czy w związku z tym nie
może sprawować nadzoru autorskiego nad swoim projektem, za który odpowiada? Ten zapis wydaje
się być nielogiczny i niespójny.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
ma obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymogu
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.
Jeżeli wykonawca przy realizacji zamówienia w zakresie nadzoru autorskiego będzie się posługiwał
innymi osobami, to musi je zatrudnić według zasad określonych w Kodeksie pracy. Jeśli czynności
wykonywane są bezpośrednio i osobiście przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, oświadczenie o
zatrudnieniu na umowę o pracę można zastąpić oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu tych
czynności. Potwierdza to wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt KIO
2101/16, zgodnie z którym art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy stosunków
między wykonawcą a pracownikami. Przepis ten nie obejmuje czynności podejmowanych bezpośrednio
przez wykonawcę lub podwykonawcę.
Nadzór autorski musi być sprawowany przez autora projektu.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian w projekcie umowy.
Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

