
Pytania 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie wymogów dotyczących posiadania osób 

zdolnych do wykonania zamówienia. W punkcie 5.2, podpunkcie 2 zapytania ofertowego 

Zamawiający wskazał wymagane do wykonania zamówienia osoby, naszym zdaniem 

podpunkty pokrywają się gdyż  

- podpunkt a) Zamawiający wymaga 2 osób z certyfikatem UDT lub uprawnieniami SEP lub 

uprawnień budowlanych,  

- podpunkt b) Zamawiający  wymaga 2 osób z uprawnieniami SEP oraz budowlanymi,   

- podpunkt c) Zamawiający  wymaga 4 osób z uprawnieniami SEP lub certyfikatem UDT  

 

Pierwszym pytaniem jest dlaczego zamawiający wymaga aż 8 osób do budowy instalacji, 

natomiast drugie czy jedna osoba może spełnić wymagania z 2 lub więcej podpunktów, czyli 

posiadać np. Certyfikat UDT oraz uprawnienia SEP E i D i spełnić warunek podpunktu a) 

oraz c). 

 
 



Suwałki dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Dotyczy ogłoszenia numer 1173117 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25 marca 2018 r., które wpłynęło w związku z treścią 

Zapytania Ofertowego z dnia 14.03.2019 r. pn.  „Budowa elektrowni fotowoltaicznych na 

terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki” Zamawiający wyjaśnia 

co następuje: 

1. Podpunkty 5.2. a), b) i c) zapytania ofertowego są różne i się nie pokrywają, gdyż: 

- zgodnie z pkt. a) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej 

dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi 

wykształcenie zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. 

posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych 

źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub 

ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

- zgodnie z pkt. b) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej 

dwoma osobami z uprawnieniami SEP posiadającymi uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz ze świadectwem 

kwalifikacji SEP uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci na stanowisku Eksploatacji (dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu 

znamionowym do 1kV) oraz na stanowisku Dozoru (dla urządzeń, instalacji i sieci o 

napięciu znamionowym do 1kV) 

- zgodnie z pkt. c) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej 

czterema osobami z uprawnieniami UDT do instalowania systemów fotowoltaicznych 

PV mogących sprawować rolę serwisantów lub ze świadectwem SEP uprawniającym 

do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji 

(dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV) oraz na stanowisku 

Dozoru (dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV). 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości aby Wykonawca mógł dysponować wyłącznie 

jedną osobą, która spełnia wszystkie wymagania wskazane w pkt. 5.2. a), b) i c) 

Zapytania Ofertowego. W ocenie Zamawiającego dysponowanie wyłącznie jedną 

osobą będzie niewystarczające aby prawidłowo i rzetelnie wykonać przedmiot 

zamówienia. 

 

W kontekście powyższego treść Zapytania Ofertowego nie ulega zmianie, zaś 

wszystkie wymagania opisane w pkt. 5.2. Zapytania Ofertowego pozostają aktualne.  


