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5.5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie 4.3, zamawiający zgodnie z art. 26 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 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 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 punkcie 4.3.1., tj.: 

  - dla punktu 4.3.1 podpunkt a) określić nazwę i rodzaj opracowanego projektu (czy był to 

projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy), czy dotyczył budowy lub 

rozbudowy dróg (w przypadku wykazania projektu dotyczącego rozbudowy drogi wskazać, 

czy obejmował co najmniej pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z 

infrastrukturą), podać klasę i długość odcinka drogi (stanowiącego jeden odcinek drogi), 

   - dla punktu 4.3.1 podpunkt b) określić nazwę i rodzaj opracowanego projektu (czy był to 

projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy), czy dotyczył budowy lub 

przebudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową, 

  oraz załączyć dowody określające 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 – na załączniku nr 7, 

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 

8 i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.3.2, tj.: 

- dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt a) (projektant branży drogowej) wpisać 

imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień (czy bez 

ograniczeń), doświadczenie (określić czy były to projekty budowlano-wykonawcze lub 

budowlane i wykonawcze, czy dotyczyły budowy lub rozbudowy dróg (w przypadku 

wykazania projektu dotyczącego rozbudowy drogi wskazać, czy obejmował co najmniej 

pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą), podać klasę dróg 

oraz określić czy wykazane doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu uprawnień) oraz 

podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą, 

- dla osoby wskazanej w punkcie 4.3.2 podpunkt b) (projektant branży mostowej) wpisać 

imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień (czy bez 

ograniczeń), doświadczenie (określić czy były to projekty budowlano-wykonawcze lub 

budowlane i wykonawcze, czy dotyczyły budowy lub przebudowy obiektów mostowych, 

w tym co najmniej jednego dotyczącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową 

zelektryfikowaną oraz określić czy wykazane doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu 

uprawnień) oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą, 

- dla osoby   wskazanej  w punkcie 4.3.2 podpunkt c)  (projektant   branży     elektrycznej)   

  wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność, zakres i numer posiadanych uprawnień  (czy    

  bez ograniczeń),  doświadczenie (określić czy  były to  projekty  budowlano-wykonawcze  

  lub budowlane i wykonawcze, czy dotyczyły budowy lub  przebudowy   sieci,  instalacji i    

  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym co najmniej jednego dotyczącego 


