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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63024524800000, ul.

Powstańców Wielkopolskich   5, 61-895  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 655 32

29, e-mail kancelaria@wsb.poznan.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali/wykonali co

najmniej 1 (jedną) wielobranżową dokumentację projektową w zakresie remontu, przebudowy lub

rozbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru, dla których wydana została

decyzja o pozwoleniu na budowę a wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu

o ww. projekty wynosiła minimum 6.000.000 PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN), LUB

zaprojektowali i wykonali 1 (jedną) robotę budowlaną (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i



prawidłowo ukończył) o wartości robót budowlanych co najmniej 6.000.000,00 PLN brutto

(słownie: sześć milionów PLN), polegającą na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie

obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującą w każdym z w/w

przypadków co najmniej prace w specjalności a) konstrukcyjno - budowlanej, b) elektrycznej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i

gazowych. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, zrealizowali/wykonali co najmniej 2 (dwie) zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone roboty budowlane o wartości robót co najmniej 6.000.000

PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN) każda, polegających na remoncie, przebudowie lub

rozbudowie, obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co

najmniej prace w specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej, b) elektrycznej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub na czas

realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował zespołem osobowym zdolnym do wykonania

przedmiotu zamówienia, tj. posiadającymi odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia, składającym

się z: 3.1.Projektanta – koordynatora, posiadającego aktualne uprawnienia do projektowania w

branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej 1 wielobranżowej

dokumentacji projektowej w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu wpisanego do

ewidencji zabytków lub rejestru, dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę a

wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum

6.000.000 PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN) 3.2. Kierownika Budowy: a) posiadającego

uprawienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pózn. zm.) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących

przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z pot. zm.) oraz uprawnienie do kierowania pracami

przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i



opiece nad zabytkami b) posiadającego co najmniej 8-letnie doświadczenie na stanowisku

kierownika budowy c) posiadającego doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert) w kierowaniu robotami jako kierownik budowy w ramach

realizacji minimum 2 inwestycji o wartości robót budowlanych minimum 6.000.000,00 PLN brutto

(słownie: sześć milionów PLN) każda, polegających na remoncie bądź przebudowie budynku

wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami) d) posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami jako

kierownik budowy w ramach realizacji minimum 1 inwestycji o wartości robót budowlanych

minimum 6.000.000,00 PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN), polegającej na budowie,

przebudowie lub remoncie budynku w trybie "zaprojektuj i wybuduj", 3.3. Kierownika prac

konserwatorskich i prac restauratorskich: a) posiadającego kwalifikacje, o których mowa w art. 37a

ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która ukończyła studia

drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki

lub konserwacji zabytków b) oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu

szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w

pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją

kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z poz. zm.). c) posiadającego

doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy polichromiach, sztukateriach i

detalu architektonicznym. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali/wykonali co

najmniej 1 (jedną) wielobranżową dokumentację projektową w zakresie remontu, przebudowy lub

rozbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru, dla których wydana została

decyzja o pozwoleniu na budowę a wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu

o ww. projekty wynosiła minimum 6.000.000 PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN), LUB

zaprojektowali i wykonali 1 (jedną) robotę budowlaną (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończył) o wartości robót budowlanych co najmniej 6.000.000,00 PLN brutto

(słownie: sześć milionów PLN), polegającą na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie

obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującą w każdym z w/w



przypadków co najmniej prace w specjalności a) konstrukcyjno - budowlanej, b) elektrycznej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i

gazowych. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, zrealizowali/wykonali co najmniej 2 (dwie) zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone roboty budowlane o wartości robót co najmniej 6.000.000

PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN) każda, polegających na remoncie, przebudowie lub

rozbudowie, obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co

najmniej prace w specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej, b) elektrycznej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub na czas

realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował zespołem osobowym zdolnym do wykonania

przedmiotu zamówienia, tj. posiadającymi odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia, składającym

się z: 3.1.Projektanta – koordynatora, posiadającego aktualne uprawnienia do projektowania w

branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej 1 wielobranżowej

dokumentacji projektowej w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu wpisanego do

ewidencji zabytków lub rejestru, dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę a

wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum

6.000.000 PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN) 3.2. Kierownika Budowy: a) posiadającego

uprawienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pózn. zm.) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących

przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z pot. zm.) oraz uprawnienie do kierowania pracami

przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami b) posiadającego co najmniej 8-letnie doświadczenie na stanowisku

kierownika budowy c) posiadającego doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 8 lat przed

upływem terminu składania ofert) w kierowaniu robotami jako kierownik budowy w ramach



realizacji minimum 2 inwestycji o wartości robót budowlanych minimum 6.000.000,00 PLN brutto

(słownie: sześć milionów PLN) każda, polegających na remoncie bądź przebudowie budynku

wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami) d) posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami jako

kierownik budowy w ramach realizacji minimum 1 inwestycji o wartości robót budowlanych

minimum 6.000.000,00 PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN), polegającej na budowie,

przebudowie lub remoncie budynku w trybie "zaprojektuj i wybuduj", 3.3. Kierownika prac

konserwatorskich i prac restauratorskich: a) posiadającego kwalifikacje, o których mowa w art. 37a

ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która ukończyła studia

drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki

lub konserwacji zabytków b) oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu

szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w

pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją

kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z poz. zm.). c) posiadającego

doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy polichromiach, sztukateriach i

detalu architektonicznym. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.5.1) 

W ogłoszeniu jest: 1. w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej w zakresie

dysponowania środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż

5.000.000,00 złotych, Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2. w odniesieniu do warunku

sytuacji ekonomicznej lub finansowej w zakresie posiadania umowy ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na sumę gwarancyjną nie

mniejszą niż 6.000.000,00 złotych, Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 3. w



odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie rozdziału V pkt 3.1.1.

SIWZ: wykaz wielobranżowych dokumentacji projektowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 8a do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

określonych szczegółowo w Rozdziale V pkt 3.1.1. SIWZ wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, LUB wykaz robót budowlanych zrealizowanych w

trybie „Zaprojektuj i wybuduj” (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ)

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych szczegółowo w

Rozdziale V pkt 3.1.1 SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 4. w odniesieniu do warunku zdolności

technicznej lub zawodowej w zakresie rozdziału V pkt 3.1.2. SIWZ wykaz robót budowlanych

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8b do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 5. w

odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie rozdziału V pkt. 3.1.3.1.

SIWZ: a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9a do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na



temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) w zakresie doświadczenia projektanta

wykaz usług wykonanych przez projektanta (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9a do

SIWZ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 6. w

odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie rozdziału V pkt. 3.1.3.2.

SIWZ: a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9b do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; b) w zakresie doświadczenia kierownika

budowy wykaz kierowanych przez niego robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 9b do SIWZ) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 7. w odniesieniu do warunku zdolności

technicznej lub zawodowej w zakresie rozdziału V pkt. 3.1.3.3. SIWZ: wykaz osób skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 9c do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami. 8. w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązanie tych podmiotów

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zobowiązania tych podmiotów jako jednostronne oświadczenia woli powinno być złożone na

piśmie i zawierać informacje wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej w

zakresie dysponowania środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie

mniejszej niż 5.000.000,00 złotych, Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie



wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2. w odniesieniu do warunku

sytuacji ekonomicznej lub finansowej w zakresie posiadania umowy ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na sumę gwarancyjną nie

mniejszą niż 6.000.000,00 złotych, Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 3. w

odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie rozdziału V pkt 3.1.1.

SIWZ: wykaz wielobranżowych dokumentacji projektowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 8a do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

określonych szczegółowo w Rozdziale V pkt 3.1.1. SIWZ wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, LUB wykaz robót budowlanych zrealizowanych w

trybie „Zaprojektuj i wybuduj” (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ)

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych szczegółowo w

Rozdziale V pkt 3.1.1 SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 4. w odniesieniu do warunku zdolności

technicznej lub zawodowej w zakresie rozdziału V pkt 3.1.2. SIWZ wykaz robót budowlanych

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8b do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego



roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 5. w

odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie rozdziału V pkt. 3.1.3.1.

SIWZ: a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9a do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) w zakresie doświadczenia projektanta

wykaz usług wykonanych przez projektanta (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9a do

SIWZ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 6. w

odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie rozdziału V pkt. 3.1.3.2.

SIWZ: a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9b do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; b) w zakresie doświadczenia kierownika

budowy wykaz kierowanych przez niego robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 9b do SIWZ) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed

upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 7. w odniesieniu do warunku zdolności

technicznej lub zawodowej w zakresie rozdziału V pkt. 3.1.3.3. SIWZ: wykaz osób skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 9c do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami. 8. w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązanie tych podmiotów

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.



Zobowiązania tych podmiotów jako jednostronne oświadczenia woli powinno być złożone na

piśmie i zawierać informacje wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
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