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ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 

 Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy działając na 
podstawie § 20 ust. 4 i 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej w Dębicy Sp. z o.o., dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz pkt 17.5.1. SWZ informuje, że w postępowaniu pod nazwą „Doradztwo techniczne 
i nadzór inwestorski poprzez  pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji 
pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej Kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Dębicy” od Wykonawcy wpłynęło pytanie do treści SWZ.  

Treść pytania wraz z odpowiedzią poniżej.  

Pytanie 1: 
w odniesieniu do pkt. 9.1.4. ppkt. 2 litera b SWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie 
danego wymogu w zakresie wymaganych uprawnień budowlanych poprzez modyfikację zapisu na 
następujący: „b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie przepisów Prawa 
Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do 
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych” . 
Zwracamy uwagę, iż w poprzednim brzmieniu zapisu w przypadku uprawnień wydanych po 1994 r. 
wymóg dotyczy: uprawnień do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi, a w przypadku 
uprawnień wydanych przed 1994 r. wymóg dotyczy uprawnień do nadzorowania, projektowania  
i kierowania robotami 
Jednocześnie w formularzu oferty  w pkt. 4 prosimy o dodanie słów: „dużym przedsiębiorstwem” ze 
względu na fakt, iż w obecnym brzmieniu punktu żadna z opcji nie dotyczy naszej firmy.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający akceptuje proponowane zmiany z następującym zapisem w  SWZ odnośnie pkt.:. 9.1.4. 
ppkt. 2 litera b 
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepisów Prawa 
Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do 



nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 
W odniesieniu do formularza oferty, pkt 4, skreślenie wszystkich opcji przez Wykonawcę oznacza, że 
Wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił ogłoszenie na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do zamieszczenia: 
- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 
- https://mpec-debica.pl 
 
Otrzymuje: 
- Wykonawca 
- a/a 


