
 

 

Znak sprawy:TP.26.09.2021                                                                                   Dębica dn. 25.10.2021 r. 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Doradztwo techniczne i nadzór inwestorski 
poprzez  pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa źródła 
wysokosprawnej Kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  
w Dębicy” 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy, informuje zmieniono warunki 
udziału w następujący sposób: 

 

Było: 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

Warunki udziału: 

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 

9.1.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie 
spełnia. 

 
9.1.2 Wiedza i doświadczenie:  

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie  
w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzech 
usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu /Inwestora Zastępczego przy 
realizacji inwestycji, polegających na budowie instalacji kogeneracyjnych o mocy elektrycznej co 
najmniej 1 MWe,   w tym co najmniej jednej instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi.  
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie.  
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie  
w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie 
usługi, polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu /Inwestora Zastępczego przy realizacji 
inwestycji, polegających na budowie instalacji kogeneracyjnych o mocy co najmniej 1 MWe,   oraz 
1 usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na 
budowie instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi . W przypadku wspólnego ubiegania się 



 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne 
doświadczenie.  
Potwierdzenia spełniania powyższego  warunku:  
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich dziesięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie podanym powyżej, z podaniem daty oraz 
miejsca ich wykonania, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została 
wykonana należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. 
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu  
o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia, zgodnie z zapisami 13. 8 SWZ 

9.1.3 Potencjał techniczny: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. 
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
zamówienia warunek można spełniać łącznie). 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia: 
1) Inspektor nadzoru branży instalacyjno-technologicznej 
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:  
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w  nadzorowaniu lub kierowaniu, robotami 
instalacyjnymi,   
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie 
przepisów Prawa Budowlanego a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r., 
wymagane są uprawnienia do nadzorowania, projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.  
 
2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej  
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: 
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej 
na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe. 
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do  kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie przepisów Prawa 
Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia 
do nadzorowania, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 
 
3) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej 
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:  
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej budynku o powierzchni co najmniej: 
100 mkw 
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do i kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie przepisów 
Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są 
uprawnienia do nadzorowania i  kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. 
4) Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejścia w życie 



 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego odpowiadające wymaganiom do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie  
uznaje się  te dokumenty jako obowiązujące. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby, 
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., Nr 243, poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych   w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U 
z 2020 r., Nr 63, poz. 220). 
5) Osoby wchodzące w skład personelu Inżyniera Kontraktu muszą biegle władać językiem 
polskim. W przypadku, gdy osoba wchodząca w skład personelu nie posiada umiejętności 
posługiwania się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny 
koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy. 
6) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które uczestniczyć będą w wykonaniu 
zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 
Wykonawca musi wykazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka 
zostanie jej powierzona:  Wykonawca wykaże osobę zdolną do wykonania zamówienia: 
 

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi: 
 posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w w/w branży 

budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby, 
 posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej w kraju 

zamieszkania tej osoby, 
 posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie  

z ustawą z 18.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 78 z póź.zm.) lub 
posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, 

 spełniać opisane wyżej wymagania dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 
Wymieniony powyżej skład personelu należy traktować jako minimalne wymaganie 
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia 
obowiązku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć personelowi 
niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do 
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego 
personelu muszą być zawarte w cenie oferty. 
Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymaga się posiadania 
uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych 
uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. 
zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie: 
 zatrudnienia, 
 wykonywania innej pracy zarobkowej 
lub  
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Warunek 
doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia,  
w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do 
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. 
  Podane osoby przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym muszą czynnie uczestniczyć  
podczas realizacji zamówienia. W przypadku gdy realizowanie zadania przez w/w osoby jest 
niemożliwy, Wykonawca zastępuje je innymi osobami o kwalifikacjach nie mniejszych niż podane 
w formularzu ofertowym. 
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, 



 
wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
UWAGA 
1: Zamawiający wymaga, aby uprawnienia osoby, o której mowa powyżej były uprawnieniami 
zgodnymi z ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 z późn. zm.) 
 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami 
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które 
uprawniają do pełnienia poszczególnych funkcji w odpowiednim zakresie, lub odpowiadającymi 
im uprawnieniami wydanymi obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). 

9.1.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
9.1.5.1 posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową: Ocena spełniania niniejszego 

warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku  

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej150 000,00PLN. 

 W  celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcazobowiązany jest 
złożyć opłaconąpolisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 
000,00PLN, ważną na dzień składania ofert. 

- Jest: 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

Warunki udziału: 

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 

9.1.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie 
spełnia. 

 
9.1.2 Wiedza i doświadczenie:  

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie  
w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie 
usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu /Inwestora Zastępczego przy realizacji 
inwestycji, polegających na budowie instalacji kogeneracyjnych o mocy co najmniej 1 MWe,   oraz 
1 usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na 



 
budowie instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi . W przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne 
doświadczenie.  
Potwierdzenia spełniania powyższego  warunku:  
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich dziesięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie podanym powyżej, z podaniem daty oraz 
miejsca ich wykonania, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została 
wykonana należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. 
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu  
o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia, zgodnie z zapisami 13. 8 SWZ 

9.1.3 Potencjał techniczny: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. 
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
zamówienia warunek można spełniać łącznie). 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia: 
1) Inspektor nadzoru branży instalacyjno-technologicznej 
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:  
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w  nadzorowaniu lub kierowaniu, robotami 
instalacyjnymi,   
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie 
przepisów Prawa Budowlanego a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r., wymagane 
są uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.  
 
2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej  
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: 
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej 
na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe. 
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do  kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie przepisów Prawa 
Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia 
do nadzorowania, kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 
 
3) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej 
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:  
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej budynku o powierzchni co najmniej: 
100 mkw 
b) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do i kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie przepisów 
Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są 
uprawnienia do nadzorowania i  kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. 



 
4) Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego odpowiadające wymaganiom do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie  
uznaje się  te dokumenty jako obowiązujące. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby, 
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., Nr 243, poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych   w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U 
z 2020 r., Nr 63, poz. 220). 
5) Osoby wchodzące w skład personelu Inżyniera Kontraktu muszą biegle władać językiem 
polskim. W przypadku, gdy osoba wchodząca w skład personelu nie posiada umiejętności 
posługiwania się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny 
koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy. 
6) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które uczestniczyć będą w wykonaniu 
zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 
Wykonawca musi wykazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka 
zostanie jej powierzona:  Wykonawca wykaże osobę zdolną do wykonania zamówienia: 
 

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi: 
 posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w w/w branży 

budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby, 
 posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej w kraju 

zamieszkania tej osoby, 
 posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie  

z ustawą z 18.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 78 z póź.zm.) lub 
posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, 

 spełniać opisane wyżej wymagania dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 
Wymieniony powyżej skład personelu należy traktować jako minimalne wymaganie 
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia 
obowiązku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć personelowi 
niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do 
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego 
personelu muszą być zawarte w cenie oferty. 
Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymaga się posiadania 
uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych 
uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. 
zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie: 
 zatrudnienia, 
 wykonywania innej pracy zarobkowej 
lub  
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Warunek 
doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia,  
w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do 
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. 
  Podane osoby przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym muszą czynnie uczestniczyć  
podczas realizacji zamówienia. W przypadku gdy realizowanie zadania przez w/w osoby jest 
niemożliwy, Wykonawca zastępuje je innymi osobami o kwalifikacjach nie mniejszych niż podane 
w formularzu ofertowym. 



 
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, 
wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
UWAGA 
1: Zamawiający wymaga, aby uprawnienia osoby, o której mowa powyżej były uprawnieniami 
zgodnymi z ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 z późn. zm.) 
 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami 
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które 
uprawniają do pełnienia poszczególnych funkcji w odpowiednim zakresie, lub odpowiadającymi 
im uprawnieniami wydanymi obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). 

9.1.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
9.1.5.1 posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową: Ocena spełniania niniejszego 

warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku  

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej150 000,00PLN. 

 W  celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 
000,00PLN, ważną na dzień składania ofert. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał aktualizacji dokumentów w zakresie: Ogłoszenia 
(zmiana jako załącznik) oraz SWZ. 

Ze względów technicznych, Zamawiający nie jest w stanie zmienić ogłoszenia na portalu 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.W związku z tym informacja zawierająca 
w/w zmianę znajduje się w pytaniach i odpowiedziach przesłanych do Wykonawców  oraz  
w zamieszczonym zaktualizowanym SWZ. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zamieszczono  
w Bazie Konkurencyjności jako załącznik do ogłoszenia, na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
zostały przesłane do Wykonawców.  

 
                                                                                                                                ZATWIERDZIŁ 

                                                                                                                                 PREZES ZARZĄDU 
                                                                                                                                mgr inż. Tomasz Wróbel 

    
 
Do zamieszczenia: 
- strona internetowa Zamawiającego, 
- Baza konkurencyjności  


