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Tuchów, 22.04.2020r. 
L.Dz. DIR/223/PZ/P/ZP3-20/04/2020/430 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-3/20 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Znak postępowania ZP-3/20. 

 
MODYFIKACJA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. modyfikuje zapisy treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”  w następujący sposób: 
 

1. W pkt 5.2.a) SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

 
a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. 

udokumentują należyte wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru 
końcowego lub częściowego w okresie ostatnich  5 lat, przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) 
ukończoną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji 
sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co najmniej 5 km.  

 
Uwaga 1. Przez definicję budowy lub przebudowy Zamawiający rozumie pojęcia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane. 
Uwaga 2. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w 
taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania 
obiektu, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie. 
 
‐ powinno być: 

 
a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. 

udokumentują należyte wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru 
końcowego lub częściowego w okresie ostatnich  5 lat, przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) 
ukończoną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji 
sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co najmniej 5 km.  

 



Uwaga 1. Przez definicję budowy lub przebudowy Zamawiający rozumie pojęcia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane. 
Uwaga 2. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w 
taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania 
obiektu. 

 
2. W pkt 5.2.b) SIWZ w ten sposób, że: 

 
‐ zamiast: 

 
b) dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie 

uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia 
określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji Kierownika budowy w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy: 
 posiadała doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej jednej (1) 
ukończonej robocie budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji 
sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co najmniej 5 km.  

 
Uwaga 1: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 
12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 
65 ze zm.). 
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 niniejszej 
SIWZ. 
Uwaga 2: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w 
taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do  funkcjonowania 
obiektu, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie. 
Uwaga 3. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia 
zobowiązań realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego dla udziału w 
postępowaniu przetargowym. 
Uwaga 4. Przez definicję budowy lub przebudowy Zamawiający rozumie pojęcia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane. 
 
‐ powinno być: 

 
b) dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie 

uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia 
określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji Kierownika budowy w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy: 
 posiadała doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej jednej (1) 
ukończonej robocie budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji 



sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co najmniej 5 km.  
 
Uwaga 1: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 
12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 
65 ze zm.). 
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 niniejszej 
SIWZ. 
Uwaga 2: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w 
taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do  funkcjonowania 
obiektu. 
Uwaga 3. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia 
zobowiązań realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego dla udziału w 
postępowaniu przetargowym. 
Uwaga 4. Przez definicję budowy lub przebudowy Zamawiający rozumie pojęcia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane. 
 

3. W pkt 6.3.12.a. SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

 
a. wykaz wskazujący:  
 osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem 
zawodowym w pełnieniu  funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w powyższej 
specjalności  oraz określający roboty budowlane, przy których osoba dedykowana do 
pełnienia funkcji kierownika budowy pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru. Wykazane ukończone roboty budowlane o których mowa powyżej – muszą polegać 
na: budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej o łącznej 
długości sieci co najmniej 5 km.  

 
Uwaga 1. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w 
taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania 
obiektu oraz uzyskał zgodę na użytkowanie. 

 
Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej 
SIWZ. Wykaz ma wskazywać długości sieci wg wymagań zamawiającego (należy wskazać dane 
Zamawiającego wraz z nr. tel. i stanowiskiem osoby kontaktowej) wraz ze wzmianką o tym czy roboty 
z wykazu stanowią całość techniczno – użytkową 
 
‐ powinno być: 

 
a. wykaz wskazujący:  
 osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z doświadczeniem 
zawodowym w pełnieniu  funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w powyższej 
specjalności  oraz określający roboty budowlane, przy których osoba dedykowana do 
pełnienia funkcji kierownika budowy pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora 



nadzoru. Wykazane ukończone roboty budowlane o których mowa powyżej – muszą polegać 
na: budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej o łącznej 
długości sieci co najmniej 5 km.  

 
Uwaga 1. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w 
taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania 
obiektu. 

 
Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej 
SIWZ. Wykaz ma wskazywać długości sieci wg wymagań zamawiającego (należy wskazać dane 
Zamawiającego wraz z nr. tel. i stanowiskiem osoby kontaktowej) wraz ze wzmianką o tym czy roboty 
z wykazu stanowią całość techniczno – użytkową. 
 

4. W pkt 13.1.c) SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

 
c) dodatkowe doświadczenie kierownika budowy – 8%  

W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać dodatkowe doświadczenie kierownika 
budowy  posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w 
powyższej specjalności  i przyznawać punkty jeżeli osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru przy ukończonych robotach budowlanych polegających na budowie lub 
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci 
co najmniej 5 km.  
 
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w 
taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do ich 
funkcjonowania, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie. 
 
Punktacja za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy przyznawana będzie w następujący 
sposób: 

L.p. 
Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Punktacja 

1 

Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, drugiej (2) 
ukończonej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci 
kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co 
najmniej 5 km  

4  pkt 

2 

Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, trzeciej (3) 
ukończonej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci 
kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co 
najmniej 5 km  

8 pkt  

 
Uwaga: Wskazując na dodatkowe doświadczenie kierownika budowy niedopuszczalne jest dzielenie kontraktu na którym 
wskazana przez Wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika budowy na mniejsze odcinki spełniające wymóg 2 km celem 
uzyskania większej ilości punktów. 
 
Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach niniejszego 
kryterium] każdy Wykonawca przedłoży  przy ofercie następujące dokumenty: 

a. wykaz wskazujący:  
 osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 



kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz określający  

 roboty budowlane (wykaz) przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji  
kierownika budowy, pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykazane ukończone roboty budowlane, o których mowa powyżej muszą polegać na 
budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej 
o łącznej długości sieci co najmniej 5 km.  
 

Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
b. dowody określające czy wykazane ukończone roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa jest oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie dodatkowo winno 
wskazywać nr telefonu i stanowisko osoby która będzie mogła potwierdzić wykazaną robotę. 
Zamawiający pomocniczo załączył do SIWZ wzór (załącznik 7b) według, którego 
należy złożyć oświadczenie. 

c. z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru. 

 
Uwaga. Wyżej wymienione dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru muszą zostać załączone przez Wykonawcę wraz z ofertą, gdyż dokumenty te 
nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust1 ustawy PZP ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP na 
późniejszym etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 
 
Jeżeli osoba dedykowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy nie posiada 
dodatkowego doświadczenia w realizacji robót wskazanych w ramach niniejszego kryterium tj. 
wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia kierownika budowy – Zamawiający w takim 
przypadku  przyzna  wykonawcy 0 pkt. 
 
Zamawiający  przyzna również  wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących 
sytuacjach: 

 nieprzedłożenia przy ofercie wypełnionego wykazu z robotami dodatkowymi 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ 

 nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, potwierdzających że wykazane roboty budowlane 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 
oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 

 z treści przedłożonych dokumentów nie wynika, że roboty budowlane zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana 
osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
 

W przypadku podzielenia pojedynczego kontraktu wykonanego w ramach jednej (1) umowy z 
Inwestorem, na którym wskazana przez Wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru na mniejsze odcinki spełniające wymóg 5 km celem uzyskania większej ilości 
punktów – Zamawiający będzie traktował ją jako jedną (1) robotę budowlaną i tylko za jedną będzie 
ją premiował. 
UWAGA: W ramach niniejszego kryterium wykonawca nie może wykazywać doświadczenia kierownika budowy w 
kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
pkt 5.2 lit. b) SIWZ. 
 



‐ powinno być: 
 

c) dodatkowe doświadczenie kierownika budowy – 8%  
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać dodatkowe doświadczenie kierownika 
budowy  posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w 
powyższej specjalności  i przyznawać punkty jeżeli osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru przy ukończonych robotach budowlanych polegających na budowie lub 
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci 
co najmniej 5 km.  
 
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w 
taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do ich 
funkcjonowania. 
 
Punktacja za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy przyznawana będzie w następujący 
sposób: 

L.p. 
Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Punktacja 

1 

Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, drugiej (2) 
ukończonej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci 
kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co 
najmniej 5 km  

4  pkt 

2 

Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, trzeciej (3) 
ukończonej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci 
kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co 
najmniej 5 km  

8 pkt  

 
Uwaga: Wskazując na dodatkowe doświadczenie kierownika budowy niedopuszczalne jest dzielenie kontraktu na którym 
wskazana przez Wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika budowy na mniejsze odcinki spełniające wymóg 2 km celem 
uzyskania większej ilości punktów. 
 
Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach niniejszego 
kryterium] każdy Wykonawca przedłoży  przy ofercie następujące dokumenty: 

a. wykaz wskazujący:  
 osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz określający  

 roboty budowlane (wykaz) przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji  
kierownika budowy, pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykazane ukończone roboty budowlane, o których mowa powyżej muszą polegać na 
budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej 
o łącznej długości sieci co najmniej 5 km.  
 

Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
b. dowody określające czy wykazane ukończone roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa jest oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie dodatkowo winno 
wskazywać nr telefonu i stanowisko osoby która będzie mogła potwierdzić wykazaną robotę. 



Zamawiający pomocniczo załączył do SIWZ wzór (załącznik 7b) według, którego 
należy złożyć oświadczenie. 

c. z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru. 

 
Uwaga. Wyżej wymienione dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru muszą zostać załączone przez Wykonawcę wraz z ofertą, gdyż dokumenty te 
nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust1 ustawy PZP ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP na 
późniejszym etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 
 
Jeżeli osoba dedykowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy nie posiada 
dodatkowego doświadczenia w realizacji robót wskazanych w ramach niniejszego kryterium tj. 
wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia kierownika budowy – Zamawiający w takim 
przypadku  przyzna  wykonawcy 0 pkt. 
 
Zamawiający  przyzna również  wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących 
sytuacjach: 

 nieprzedłożenia przy ofercie wypełnionego wykazu z robotami dodatkowymi 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ 

 nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, potwierdzających że wykazane roboty budowlane 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 
oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 

 z treści przedłożonych dokumentów nie wynika, że roboty budowlane zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana 
osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
 

W przypadku podzielenia pojedynczego kontraktu wykonanego w ramach jednej (1) umowy z 
Inwestorem, na którym wskazana przez Wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru na mniejsze odcinki spełniające wymóg 5 km celem uzyskania większej ilości 
punktów – Zamawiający będzie traktował ją jako jedną (1) robotę budowlaną i tylko za jedną będzie 
ją premiował. 
UWAGA: W ramach niniejszego kryterium wykonawca nie może wykazywać doświadczenia kierownika budowy w 
kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
pkt 5.2 lit. b) SIWZ. 
 

5. W związku z powyższym wprowadza się modyfikację w załącznikach: 
 

 Załącznik nr4 do SIWZ 
 Załącznik nr6 do SIWZ 
 Załącznik nr7 do SIWZ 
 Załącznik nr7b do SIWZ 

 
Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy 
traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków zamówienia nie ulegają zmianie.  
 

 
Wojciech Skruch – Prezes Zarządu 

Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
(podpis elektroniczny) 


