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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
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Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 3.1 Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych 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 zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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. Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie 

w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonywaniu termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi o 

zbliżonym zakresie opisanym w audycie energetycznym i programie funkcjonalno-użytkowym i o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. 

(słownie jeden milion pięćset tysięcy zł.) brutto każda. UWAGA W przypadku konsorcjów, prace musi wykazać co najmniej jeden z 

konsorcjantów. W sytuacji gdy wykonawca polegać będzie na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych to wówczas taki podmiot musi spełnić warunek dotyczący doświadczenia w całości i musi 

realizować przedmiot zamówienia jako podwykonawca. 3.2 Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego i do kierowania 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. Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował co 

najmniej następującymi osobami: 1).kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia do kierownika robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy. 2). kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności E i D, wykształcenie 

co najmniej średnie oraz minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych Osoby zaproponowane do 

pełnienia wyspecyfikowanych powyżej funkcji muszą posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą i 

profesjonalną obsługę tłumaczy. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 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 



W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 3.1 Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych 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 zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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. Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie 

w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynku. Zakres tych inwestycji ma dotyczyć robót 

dotyczących docieplenia dachu, elewacji, montażu okien wraz z robotami towarzyszącymi o zbliżonym zakresie opisanym w audycie 

energetycznym i programie funkcjonalno-użytkowym o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. brutto każda. UWAGA W przypadku 

konsorcjów, prace musi wykazać co najmniej jeden z konsorcjantów. W sytuacji gdy wykonawca polegać będzie na zdolnościach technicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych to wówczas taki podmiot musi spełnić 

warunek dotyczący doświadczenia w całości i musi realizować przedmiot zamówienia jako podwykonawca. 3.2 Wykonawca przedstawi wykaz 

osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego i do kierowania 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. Zamawiający uzna wymóg za 

spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: 1).kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia 

do kierownika robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wykształcenie co najmniej średnie oraz 

minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. 2). kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane w specjalności E i D, wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

robót elektrycznych Osoby zaproponowane do pełnienia wyspecyfikowanych powyżej funkcji muszą posługiwać się biegle językiem polskim w 

mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą i profesjonalną obsługę tłumaczy. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 

że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 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 
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