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II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.3)
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią
wiedzę i doświadczenie w wykonaniu: • co najmniej dwóch inwestycji o wartości min. 500 000 zł polegających na
budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z kostki kamiennej; 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,
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.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w niżej wymienionym zakresie, wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami: 1) Samochód ciężarowy - skrzyniowy – 1 szt. 2) Koparko – ładowarka
- 1 szt. 3) Równiarka - 1 szt. 4) Walec stalowy samojezdny – 1 szt. 5) Walec ogumiony o gładkim bieżniku
– 1 szt. 6) Ubijak spalinowy – 1 szt. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie
skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, 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 z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami: • 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe
tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierowniczym (pełnienie obowiązków Kierownika budowy lub kierownika robót) przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji drogowej o wartości min. 500 000 zł; UWAGA !!! Doświadczenie osoby
skierowanej do realizacji zamówienia (Kierownika budowy) stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny
ofert. • 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; • 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót
posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; • 1 osobą pełniącą funkcję kierownika
robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; • 1 osobę do obsługi
koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września
2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki;
• 1 osobę do obsługi walca drogowego posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
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urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu
operatora walca drogowego; • 1 osobę prowadzącą nadzór w zakresie zieleni będącą architektem krajobrazu,
arborystą, przyrodnikiem, leśnikiem, która ma ukończony kurs inspektora nadzoru w zakresie zieleni, posiadającą
min. trzyletnie doświadczenie (wykazane z ostatnich 5 lat) w zakresie pełnienia nadzoru przy pracach
budowlanych, inwestycyjnych w zakresie ochrony istniejących zieleni/zadrzewień. W każdym przypadku, gdy
wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji
wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest
szerszy. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a
ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394
ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.). 4) 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
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu: • co najmniej dwóch inwestycji o wartości min. 500 000 zł
polegających na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z kostki kamiennej; 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, 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. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dostępne Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w niżej wymienionym zakresie,
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: 1) Samochód ciężarowy - skrzyniowy – 1 szt.
2) Koparko – ładowarka - 1 szt. 3) Równiarka - 1 szt. 4) Walec stalowy samojezdny – 1 szt. 5) Walec ogumiony
o gładkim bieżniku – 1 szt. 6) Ubijak spalinowy – 1 szt. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
iż będzie wstanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, 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 z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami: • 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe
tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierowniczym (pełnienie obowiązków Kierownika budowy lub kierownika robót) przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji drogowej o wartości min. 500 000 zł; UWAGA !!! Doświadczenie osoby
skierowanej do realizacji zamówienia (Kierownika budowy) stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny
ofert. • 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; • 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót
posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; • 1 osobę do obsługi
koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września
2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki;
• 1 osobę do obsługi walca drogowego posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu
operatora walca drogowego; • 1 osobę prowadzącą nadzór w zakresie zieleni będącą architektem krajobrazu,
arborystą, przyrodnikiem, leśnikiem, która ma ukończony kurs inspektora nadzoru w zakresie zieleni, posiadającą
min. trzyletnie doświadczenie (wykazane z ostatnich 5 lat) w zakresie pełnienia nadzoru przy pracach
budowlanych, inwestycyjnych w zakresie ochrony istniejących zieleni/zadrzewień. W każdym przypadku, gdy
wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji
wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest
szerszy. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a
ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394
ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.). 4) 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
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W ogłoszeniu jest: Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert; 2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie
suma ta nie może być niższa niż 1 000 000 zł. 3) Wykazu wykonania: co najmniej dwóch inwestycji o wartości
min. 500 000 zł polegających na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z kostki kamiennej, 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, 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. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art.
25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi
informacji,których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania tych
dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. 4) Wykazu dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzenia techniczne w niżej wymienionym zakresie,
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: a) Samochód ciężarowy - skrzyniowy – 1 szt.
b) Koparko – ładowarka - 1 szt. c) Równiarka - 1 szt. d) Walec stalowy samojezdny – 1 szt. e) Walec ogumiony
o gładkim bieżniku – 1 szt. f) Ubijak spalinowy – 1 szt. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych
w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym
w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi informacji,których Zamawiający wymaga w ww.
zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy
P.z.p. 5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole 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, w niżej wymienionym zakresie: a) 1 osobą pełniącą funkcję
kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (pełnienie
obowiązków kierownika budowy) przy realizacji co najmniej jednej inwestycji drogowej o wartości min. 500 000
zł; UWAGA !!! Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (Kierownika budowy) stanowi
w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. b) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą
kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
d) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych; e) 1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych –
uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki; f) 1 osobę do obsługi walca drogowego
posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora walca drogowego; g) 1 osobę
prowadzącą nadzór w zakresie zieleni będącą architektem krajobrazu, arborystą, przyrodnikiem, leśnikiem, która
ma ukończony kurs inspektora nadzoru w zakresie zieleni, posiadającą min. trzyletnie doświadczenie (wykazane
z ostatnich 5 lat) w zakresie pełnienia nadzoru przy pracach budowlanych, inwestycyjnych w zakresie ochrony
istniejących zieleni/zadrzewień. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień
przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza
posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich
zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. Dopuszcza się również kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.
1946 ze zm.). UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25
a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi
informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania tych
dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. 4. Na wezwanie Zamawiającego, o którym
mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu –
jeżeli
Wykonawca
polega
na
zasobach
podmiotu
trzeciego
W ogłoszeniu powinno być: Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert; 2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada odpowiednie
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy
ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 1 000 000 zł. 3) Wykazu wykonania: co
najmniej dwóch inwestycji o wartości min. 500 000 zł polegających na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni
z kostki kamiennej, 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, 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. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy,
o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie
odpowiadała zakresowi informacji,których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od
żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. 4) Wykazu dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzenia techniczne w niżej
wymienionym zakresie, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: a) Samochód ciężarowy skrzyniowy – 1 szt. b) Koparko – ładowarka - 1 szt. c) Równiarka - 1 szt. d) Walec stalowy samojezdny – 1 szt.
e) Walec ogumiony o gładkim bieżniku – 1 szt. f) Ubijak spalinowy – 1 szt. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji
złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w
załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi informacji,których Zamawiający wymaga w ww. zakresie,
Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p.
5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole 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, w niżej wymienionym zakresie: a) 1 osobą pełniącą funkcję
kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (pełnienie
obowiązków kierownika budowy) przy realizacji co najmniej jednej inwestycji drogowej o wartości min. 500 000
zł; UWAGA !!! Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (Kierownika budowy) stanowi
w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert. b) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą
kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych; e) 1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych –
uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki; f) 1 osobę do obsługi walca drogowego
posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora walca drogowego; g) 1 osobę
prowadzącą nadzór w zakresie zieleni będącą architektem krajobrazu, arborystą, przyrodnikiem, leśnikiem, która
ma ukończony kurs inspektora nadzoru w zakresie zieleni, posiadającą min. trzyletnie doświadczenie (wykazane
z ostatnich 5 lat) w zakresie pełnienia nadzoru przy pracach budowlanych, inwestycyjnych w zakresie ochrony
istniejących zieleni/zadrzewień. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień
przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza
posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich
zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. Dopuszcza się również kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.
1946 ze zm.). UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25
a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi
informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania tych
dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. 4. Na wezwanie Zamawiającego, o którym
mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
do wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu –
jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego
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