
1.     Rozdział VI IDW Warunki udziału w postępowaniu: Projektanci i Kierownicy 

Robót

Projektant branży telekomunikacyjnej / Kierownik robót branży telekomunikacyjnej 

Prosimy o potwierdzenie, że  wystarczające będzie, aby osoby wskazane na stanowisko

projektanta  branży  telekomunikacyjnej  i  kierownika  robót  branży  telekomunikacyjnej

posiadały uprawnienia budowlane w telekomunikacji  przewodowej  wraz z infrastrukturą

towarzysząca  bez  ograniczeń,  a  nie  wyłącznie  uprawnienia  w  specjalności

telekomunikacyjnej  bez  ograniczeń  (rozumiane  jako  przewodowe  i  radiowe)  

i wydawane w takim zakresie dopiero od 2005 r. 

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  października  2005  r.  w

sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty

budowlane  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.05.219.1864)  przez  telekomunikacyjny  obiekt

budowlany rozumie się linię kablową podziemną, linię kablową nadziemną, kanalizację

kablową,  kontenery  telekomunikacyjne,  szafy  kablowe  oraz  wolno  stojące  konstrukcje

wsporcze anten i  urządzeń radiowych,  w tym wolno stojące maszty antenowe i  wolno

stojące wieże antenowe.

Wg.  Wykonawcy  uprawnienia  w  telekomunikacji  przewodowej  wraz  z  infrastrukturą

towarzysząca bez ograniczeń są wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia,

gdyż  uprawnienia  budowlane  w  specjalizacji  przewodowej  wraz  z  infrastrukturą

towarzyszącą wydane na Rozporządzenia Ministra Łączności z dn. 10 października 1995

r.  uprawniają  co  najmniej  do  projektowania  i  kierowania  robotami  polegającymi  na

wykonaniu  linii  kablowej  podziemnej,  linii  kablowej  nadziemnej,  kanalizacji  kablowej,

kontenerów  telekomunikacyjnych  oraz  szaf  kablowych.  Natomiast,  jeśli  w  ramach

przedmiotu  zamówienia  należałoby  wykonać  nadawcze  obiekty  radiofonii  i  telewizji

naziemnej oraz nadawcze i odbiorcze obiekty radiokomunikacyjne, wówczas wymagane

byłoby posiadanie,  zarówno do  projektowania  jak  i  kierowania  robotami,  uprawnień  w

telekomunikacji radiowej. 

Ponadto,  uprawnienia  budowlane  w  telekomunikacji  radiowej  wymagane  są  tylko  w

przypadku,  gdy  pozwolenie  na  budowę  zostało  wydane  w  celu  realizacji

telekomunikacyjnego  obiektu  radiowego.  W  przypadku,  gdy  przedmiotem  robót

budowlanych jest obiekt niestanowiący obiektu telekomunikacyjnego, np. hotel, budynek

biurowy,  szpital,  basen  lub  stadion,  to  nawet  w  celu  wykonania  instalacji  anten,  czy



systemu WiFi wystarczające są uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej.

 2.     Rozdział VI IDW Warunki udziału w postępowaniu: Kierownicy Robót

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  formując  warunek  posiadania  uprawnień  przez  osobę

wskazaną  do  prowadzenia  stałego  nadzoru  geologicznego  i  geotechnicznego  nad

wykonywaniem robót ziemnych i fundamentowych, Zamawiający miał na myśli posiadanie

kwalifikacji kategorii VI lub VII w zawodzie geologa w zakresie czynności polegających na

wykonywaniu,  dozorowaniu  i  kierowaniu  pracami  geologicznymi  oraz  oddzielnie

posiadanie  kwalifikacji  geotechnicznych,  tj.  uprawnień  budowlanych  ze  specjalizacją

techniczno-budowlaną  geotechnika  obejmującą  kierowanie  robotami  budowlanymi.

Wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje w kategorii VI lub VII w zawodzie geologa w

zakresie  czynności  polegających  na  wykonywaniu,  dozorowaniu  i  kierowaniu  pracami

geotechnicznymi nie występują.

 


