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Numer sekcji: III

Punkt: 1.3.

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 1)

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną inwestycję polegającą na

budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości robót budowlanych minimum

3.000.000,00 zł brutto dla jednej roboty, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu

określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o
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tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończona, 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji

zamówienia, tj.: a) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji

kierownika budowy, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia

nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej,

państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). oraz Ustawy z dnia

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - przynajmniej 5-letnie

doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy, w tym co najmniej pełnienie

funkcji kierownika budowy przy jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie

lub modernizacji obiektu budowlanego, b) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć

pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą: - uprawnienia budowlane do

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

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska

państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego

porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku

kierownika robót sanitarnych, w tym co najmniej pełnienie funkcji kierownika budowy przy

jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu

budowlanego, c) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji

kierownika robót elektrycznych, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami

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

elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż

Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich
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Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym co najmniej pełnienie funkcji kierownika

budowy przy jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji

obiektu budowlanego, d) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta

w specjalności architektonicznej, posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w

innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach

członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – Stronach umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - minimum 5-letnie doświadczenie

zawodowe jako projektant w specjalności architektonicznej, w tym opracował co najmniej

jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży architektonicznej dla budowy lub

rozbudowy, lub modernizacji obiektu budowlanego, e) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć

pełnienie funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą: -

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska

państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego

porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako

projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym opracował co najmniej jeden

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej dla budowy

lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu budowlanego f) min. 1 osobą, której zamierza
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powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji

sanitarnych, posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte

w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach

członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - minimum 5-letnie

doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji

sanitarnych, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w

zakresie branży sanitarnej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu

budowlanego, g) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą: -

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub

odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach

członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o

wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako

projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym

opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży

elektrycznej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu budowlanego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu
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potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są

wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia

zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dopuszcza się na

każdym etapie zamówienia zmianę podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub

sytuacji Wykonawca polegał.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeśli

Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co

najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku

o wartości robót budowlanych minimum 3.000.000,00 zł brutto dla jednej roboty, wraz z

podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana

została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została

wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, 2)

dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji

zamówienia (Zamawiający dopuści osoby które pełniły funkcję Kierowników robót

branżowych odpowiednio sanitarnych i elektrycznych przy robotach budowlanych gdzie

kierownikiem budowy była inna osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-

budowlane.): a) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji

kierownika budowy, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
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budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub

odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach

członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego

porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - przynajmniej 5-letnie

doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy, w tym co najmniej

pełnienie funkcji kierownika budowy przy jednej robocie budowlanej polegającej na

budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu budowlanego, b) min. 1 osobą, której

Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych,

posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub

odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach

członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego

porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - minimum 5-letnie

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych, w tym co

najmniej pełnienie funkcji kierownika budowy przy jednej robocie budowlanej

polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu budowlanego, c) min. 1

osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót

elektrycznych, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im

uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/73ed8a0f-be50-4bef-b143-59045...

6 z 10 2018-12-14, 07:53



(EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji

Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - minimum 5-letnie doświadczenie

zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym co najmniej

pełnienie funkcji kierownika budowy przy jednej robocie budowlanej polegającej na

budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu budowlanego, d) min. 1 osobą, której

zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności architektonicznej,

posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych

niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach

członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – Stronach

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,

zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016

r. poz. 65), - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w

specjalności architektonicznej, w tym opracował co najmniej jeden projekt

budowlany i wykonawczy w zakresie branży architektonicznej dla budowy lub

rozbudowy, lub modernizacji obiektu budowlanego, e) min. 1 osobą, której zamierza

powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia

nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym

Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - minimum 5-letnie doświadczenie
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zawodowe jako projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym

opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży

konstrukcyjno - budowlanej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu

budowlanego f) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji

projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych,

posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające

im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach

członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego

porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), -

minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności

instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, w tym opracował co najmniej jeden

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży sanitarnej dla budowy lub

rozbudowy, lub modernizacji obiektu budowlanego, g) min. 1 osobą, której

zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą: - uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające

im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach

członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego

porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), -

minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności
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instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym opracował co

najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży elektrycznej

dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu budowlanego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który

polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Dopuszcza się na każdym etapie zamówienia zmianę podmiotu trzeciego, na

którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polegał.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-12-27, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-01-10, godzina: 9:00
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