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W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: jeden projekt budowlany, którego zgodność z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej została stwierdzona przez rzeczoznawcę do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, obejmujący swoim zakresem dostosowanie budynku o 
powierzchni użytkowej min. 8 000 m2 do zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, w 
tym budowę lub przebudowę systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym systemem 
ostrzegawczym. Przez 1 robotę budowlaną/jeden projekt budowlany Zamawiający rozumie 
odpowiednio robotę budowlaną/projekt budowlany wykonywaną/-y przez Wykonawcę na podstawie 
jednej umowy/zlecenia, obejmującej w/w. zakres prac oraz wymaganą wartość. Zamawiający 
dopuszcza możliwość spełnienia warunków udziału poprzez łączenie opisanych powyżej robót 
budowlanych/projektów budowlanych lecz nie więcej niż w czterech zamówieniach/ inwestycjach 
odpowiednio dla każdej roboty/projektu budowlanego pod warunkiem wykazania w/w. zakresów 
oraz ich wymaganych wartości. W przypadku łączenia zakresów dotyczących robót z projektami 
budowlanym (realizacja w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) wystarczające 
będzie złożenie dla tego zakresu wykazu robót (załącznik nr 1E do SIWZ), w którym Wykonawca 
wskaże również usługę projektową wykonaną w ramach danego zamówienia/inwestycji. 
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz - wykaz 



robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona) oraz - wykaz usług, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 
3) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) II. Zdolność 
zawodowa: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub 
będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo 
wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: 1) minimum 1 osobą – która 
będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2) minimum 1 osobą – która będzie 
pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) minimum 1 osobą – która będzie 
pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję 
projektanta branży architektonicznej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności architektonicznej, 5) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję 
projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania w specjaln jeden projekt budowlany termomodernizacji budynku o kubaturze 
min. 25 000 m³, w ramach którego zaprojektowano docieplenie przegród budowlanych 
zewnętrznych, wymianę instalacji oświetleniowej i budowę instalacji fotowoltaicznej.  jedną robotę 
budowlaną polegającą na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym systemem 
ostrzegawczym, dla budynku o kubaturze min. 25 000 m³. 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 
w sposób należyty co najmniej:  jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku 
o kubaturze min. 25 000 m³, w ramach której wykonano roboty związane z dociepleniem przegród 
budowlanych zewnętrznych, I. Zdolność techniczna: O udzielenie zamówienia może ubiegać się 
Wykonawca, który wykaże, iż: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w sposób należyty, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej: ości konstrukcyjno-
budowlanej, 6) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 7) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 8) minimum 1 osobą – 
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991r. o ochronie przeciwpożarowej, posiadającego prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy 
przyznane w drodze powołania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 9) 
minimum 1 osobą – ornitologiem 10) minimum 1 osobą – chiropterologiem Wymieniony skład 
osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie 
wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza łącznie funkcji osób, o których mowa powyżej pod warunkiem wykazania się 
niezbędnym wykształceniem, uprawnieniami budowlanymi i wymaganym doświadczeniem z 
zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji. Wykonawca winien wykazać 
się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji 



technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. 
zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania 
których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. 
Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. 
przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, iż 
w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane 
przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem 
wskazanym w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane 
poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki 
opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz 
pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 
2019 r. poz. 534, 577 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. z późn. zm.) 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, 
do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi 
przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 
zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający 
dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz - wykaz osób, 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 pkt 2) SIWZ (dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona). 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: Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna: O udzielenie zamówienia może ubiegać się 
Wykonawca, który wykaże, iż: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w sposób należyty, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej:  jedną robotę budowlaną 
polegającą na termomodernizacji budynku o kubaturze min. 15 000 m³, w ramach której wykonano 
roboty związane z dociepleniem przegród budowlanych zewnętrznych,  jedną robotę budowlaną 
polegającą na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej wraz z dźwiękowym systemem 
ostrzegawczym, dla budynku o kubaturze min. 15 000 m³. 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 



w sposób należyty co najmniej:  jeden projekt budowlany termomodernizacji budynku o kubaturze 
min. 15 000 m³, w ramach którego zaprojektowano docieplenie przegród budowlanych 
zewnętrznych, wymianę instalacji oświetleniowej i budowę instalacji fotowoltaicznej.  jeden projekt 
budowlany, którego zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej została stwierdzona przez 
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, obejmujący swoim zakresem 
dostosowanie budynku o powierzchni użytkowej min. 3 500 m2 do zgodności z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej, w tym budowę lub przebudowę systemu sygnalizacji pożarowej wraz z 
dźwiękowym systemem ostrzegawczym. Przez 1 robotę budowlaną/jeden projekt budowlany 
Zamawiający rozumie odpowiednio robotę budowlaną/projekt budowlany wykonywaną/-y przez 
Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia, obejmującej w/w. zakres prac oraz wymaganą 
wartość. Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunków udziału poprzez łączenie opisanych 
powyżej robót budowlanych/projektów budowlanych lecz nie więcej niż w czterech zamówieniach/ 
inwestycjach odpowiednio dla każdej roboty/projektu budowlanego pod warunkiem wykazania w/w. 
zakresów oraz ich wymaganych wartości. W przypadku łączenia zakresów dotyczących robót z 
projektami budowlanym (realizacja w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) 
wystarczające będzie złożenie dla tego zakresu wykazu robót (załącznik nr 1E do SIWZ), w którym 
Wykonawca wskaże również usługę projektową wykonaną w ramach danego zamówienia/inwestycji. 
II. Zdolność zawodowa: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż 
dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 
posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: 1) minimum 
1 osobą – która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2) minimum 1 osobą – 
która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) minimum 1 osobą – która 
będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję 
projektanta branży architektonicznej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności architektonicznej, 5) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję 
projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 6) minimum 1 osobą – która będzie 
pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 7) minimum 1 osobą – która będzie 
pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 8) minimum 1 osobą – rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, 
posiadającego prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy przyznane w drodze powołania przez 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 9) minimum 1 osobą – ornitologiem 10) 
minimum 1 osobą – chiropterologiem Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy 
traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu 
niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza łącznie 
funkcji osób, o których mowa powyżej pod warunkiem wykazania się niezbędnym wykształceniem, 



uprawnieniami budowlanymi i wymaganym doświadczeniem z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie 
może pełnić więcej niż dwóch funkcji.Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi 
uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi 
wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym 
upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo 
budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) 
uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia 
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej 
wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od 
Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W 
przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP (w tym 
wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) 
wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów ww. 
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577 z 
późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż 
zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o 
którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą 
izbę, z określonym w nim terminem ważności. 


