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o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo 
ukończona. 

U W A G A: 
1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.3. ppkt 1 – musi 
odpowiednio spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez Wykonawcę 
warunku udziału w postępowaniu jw., podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote 
polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

  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 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 (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, 


