
 

Łódź, dnia 8 sierpnia 2016 r. 

 

 

Zamawiający – Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o.; ul. Konstantynowska 8/10; 94-

303 Łódź – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2167 – dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na 

której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa 

wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano-wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi zwierząt 

zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.”. 

PYTANIA i ODPOWIEDZI 

Pytanie 1: 

W SIWZ zapisano dla osoby nr 8 (tj. osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót 

teletechnicznych i niskoprądowych) obowiązek posiadania uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych teletechnicznych niskoprądowych i automatyki bez ograniczeń lub inne 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów. 

W związku z tym, że takie uprawnienia w Polsce nigdy nie były wydawane, wnosimy o 

wyjaśnienie, czy nadawane w Polsce - zgodnie z art. 14 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 

r., poz. 290) - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych są dla Zamawiającego równoważne zapisanym w SIWZ? 

Odpowiedź 1: 

Uprawnienia telekomunikacyjne zostały dodane do art. 14 ustawy Prawo budowlane ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888) 

i ostateczny kształt – jako uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń uzyskały ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768). Obecnie, zgodnie z zapisem art. 

14 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) uprawnienia budowlane są udzielane 

w specjalnościach: 

1) architektonicznej; 

2) konstrukcyjno-budowlanej; 

3) inżynieryjnej: 

a) mostowej, 

b) drogowej, 

c) kolejowej, 

d) hydrotechnicznej, 

e) wyburzeniowej; 



4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

a) telekomunikacyjnych, 

b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) elektrycznych i elektroenergetycznych. 

W załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

wyodrębnione są następujące specjalizacje: 

– sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV, 

– sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach 

jądrowych, 

– trakcje elektryczne. 

 

Tak więc w prawie krajowym istnieją wyłącznie uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, jednakże zakres robót 

Kierownika robót teletechnicznych i niskoprądowych obejmował będzie szeroko rozumiane 

roboty instalacyjne w obszarze telekomunikacji tj. także sieci, instalacje i urządzenia 

niskoprądowe i automatyki. 

 

Tym samym warunek postawiony przez Zamawiającego obejmujący także  „… odpowiadające 

im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów …” jest jednoznaczny z 

rozumieniem tego zapisu zawartym w ogłoszeniu, SIWZ, że osoba posiadająca wydane na 

podstawie ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych spełnia warunek udziału w 

postępowaniu w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


