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Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który 

wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na 

robotach o podobnym charakterze o wartości każdej roboty nie niższej niż: 30.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy 

jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość 

w oparciu o średni kurs NBP dla danej waluty z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP), warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni 

Wykonawca, który będzie dysponował: co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, 

posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

co najmniej jedną osobą, posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) spełniającą wymagania kwalifikacyjne do 

wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz 

kontrolno-pomiarowym dla grupy 1 w zakresie pkt 2 i 10 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia z dnia 

28 kwietnia 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 

ze zm.), co najmniej jedną osobą, posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) spełniającą wymagania kwalifikacyjne do 

wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla grupy 1 w 

zakresie pkt 2 i 10 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 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:  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, 

który wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na 

robotach o podobnym charakterze o wartości każdej roboty nie niższej niż: 30.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy 

jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość 

w oparciu o średni kurs NBP dla danej waluty z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP), warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni 

Wykonawca, który będzie dysponował: co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, 

posiadającą ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 



elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, 

wpisaną do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami odrębnymi, co najmniej jedną osobą, 

posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci na stanowisku eksploatacji (E) spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku 

eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym dla grupy 1 w 

zakresie pkt 2 i 10 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2003 r. Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), co najmniej jedną 

osobą, posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na 

stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla grupy 1 w zakresie pkt 2 i 10 - 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci. 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: 


