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ZP.271.0013.2022 

Wyjaśnienia  

treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego  

pn. „Budowa drogi gminnej  do terenów inwestycyjnych w 

południowej części Nowej Soli”. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. 

poz. 25) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz 

wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie nr 1 

Zwracam się z prośbą o możliwość dopuszczenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

branży teletechnicznej przez osobę nie posiadającą uprawnień budowlanych do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, ale posiadającej uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń – wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba 

wskazana przeze mnie do spełnienia warunków SWZ (rozdział 9 pkt. 1 lit. c i d) w 

branży elektrycznej i teletechnicznej odznacza się ogromnym doświadczeniem w 

swojej branży pełniąc funkcje inspektora nadzoru i kierownika robót elektrycznych i 

teletechnicznych na wielu zadaniach inwestycyjnych. 

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż w opisie rozdz. 9 pkt 1 lit. d zamawiający 

dopuszcza posiadanie przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji inspektora branży 

teletechnicznej uprawnienia równoważne. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego 

uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych dla inspektora nadzoru branży teletechnicznej. 

Odpowiedź 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale 9 pkt 1 SWZ, zamawiający 

dopuszcza możliwość pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót specjalności 

teletechnicznej przez osoby mające uprawnienia równoważne do uprawnień 

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawa lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
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państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres 

uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym, dopuszcza się uprawnienia w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla 

inspektora nadzoru branży teletechnicznej pod warunkiem, ze są to uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, których zakres 

uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji 

warunków zamówienia. 

 

      (-) Wojciech Babiarczuk 
 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych             

/podpisano kwalifikowanym  podpisem elektronicznym/ 
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