
5.5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie 4.3 na wezwanie 

zamawiającego, zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona  do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.3.1 a) i b) siwz (tj., 

określić nazwę i rodzaj opracowanego projektu, czy był to projekt bud.-wyk. oraz czego 

dotyczył: budowy czy rozbudowy drogi, podać klasę drogi i długość projektowanego 

odcinka drogi (dot. pkt. 4.3.1a) siwz) oraz określić nazwę i rodzaj opracowanego 

projektu, czy był to projekt bud.-wyk. oraz czy dotyczył budowy skrzyżowania typu 

rondo, podać średnicę zewnętrzną ronda i klasę drogi (dot. pkt. 4.3.1b) siwz), przy czym 

opisując usługę wykonawca powinien również zamieścić informację który z 

wykonawców lub podmiotów, na których zdolnościach wykonawca polega, zrealizował 

tę usługę, a wskazując odbiorcę, wykonawca powinien wskazać nazwę, adres tego 

odbiorcy, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, - wykaz usług stanowi załącznik 

nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 - wykaz osób stanowi załącznik 

nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinien zawierać szczegółowe 

informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 4.3.2 siwz tj.: 

- dla osoby wskazanej w pkt. 4.3.2a) siwz (Projektant branży drogowej): wpisać imię  

i nazwisko, specjalność i zakres posiadanych uprawnień  oraz doświadczenie osoby 

(określić nazwy i rodzaj opracowanych projektów wraz z podaniem czy były to projekty 

bud.-wyk. oraz czego dotyczyły: budowy czy rozbudowy dróg, podać klasę drogi oraz 

określić, czy wykazane doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowych 

projektant nabył po uzyskaniu uprawnień), podać informację o podstawie do 

dysponowania tą osobą, 

- dla osoby wskazanej w pkt. 4.3.2b) siwz (Projektant branży mostowej): wpisać imię  

i nazwisko, specjalność i zakres posiadanych uprawnień  oraz doświadczenie osoby 

(określić nazwy i rodzaj opracowanych projektów wraz z podaniem czy były to projekty 

bud.-wyk. oraz czego dotyczyły: budowy czy przebudowy obiektów inżynierskich, 

podać rodzaj projektowanych obiektów inżynierskich: np. most, wiadukt, tunel, 

przepust itp. oraz określić, czy wykazane doświadczenie w opracowaniu dokumentacji 

projektowych projektant nabył po uzyskaniu uprawnień), podać informację o podstawie 

do dysponowania tą osobą, 

- dla osoby wskazanej w pkt. 4.3.2c) siwz (Geodeta): wpisać imię i nazwisko, nazwę  

i zakres posiadanych uprawnień oraz doświadczenie osoby (określić nazwy dokumentacji 


