
  

 

 

IRP.272.1.425.2021 

Łęczna, dnia 07.12.2021 r. 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

Znak sprawy: IRP.272.1.117.2021 

 

Dotyczy: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji 

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym 

położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia 

Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną” 

 

 Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 

które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi: 

Pytanie 1 

Czy w związku z koniecznością sprawdzenia projektów oraz PFU inspektorzy w branży 

konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, teletechnicznej oraz elektrycznej powinni posiadać 

uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania? Jeśli tak to jakie dokumenty 

należy załączyć do oferty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji zapisu dotyczącego warunku udziału 

w postępowaniu. 

 

Pytanie 2 

Czy wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze mogą być w zakresie ograniczonym? 

Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymaga uprawnień budowlanych  

• w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 



  

 

 

• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji zapisu dotyczącego warunku udziału 

w postępowaniu. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza za równoważne doświadczenie inspektora teletechnicznego 

który w ostatnich 3 latach pełnił funkcję kierownika robót branży teletechnicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza za równoważne doświadczenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie, pełnił funkcje kierownika robót w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia dla danej części zamówienia. 

Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji zapisu dotyczącego warunku udziału 

w postępowaniu. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wymaga ustanowienia koordynatora zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego? Jeśli tak to jakie doświadczenie powinien posiadać koordynator zespołu 

inspektorów i jakie dokumenty należy dołączyć do oferty? Czy Zamawiający ustanowi 

koordynatora prac inspektorów we własnym zakresie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wymaga ustanowienia koordynatorów zespołu inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wskaże pracownika, który odpowiadał będzie za 

kontakty z inspektorami nadzoru inwestorskiego. 

 

Pytanie 5 

Czy w związku opisanym zakresem zagospodarowania terenu wokół budynku Zamawiający 

wymaga inspektora nadzoru w branży inżynieryjnej drogowej z uprawnieniami bez 

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi?  Jeśli tak to jakie dokumenty należy 

załączyć do oferty? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymaga inspektora nadzoru w branży inżynieryjnej drogowej 



  

 

 

w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi. Do oferty należy dołączyć 

kopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji zapisu dotyczącego warunku udziału 

w postępowaniu. 

 

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wprowadza się 

modyfikację treści zapytania ofertowego oraz stanowiących jego integralną część 

załączników. 
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