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deszczowa, wodociągi, sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, oświetlenie drogowe. 

Zamawiający z pojęcia roboty drogowe wyłącza remonty dróg oraz zadania, w których robotami 

podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej. 

Za drogę zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 – tekst jedn. z późn. zm.). 

 

**  w przypadku zadań realizowanych poza granicami Rzeczpospolitej polskiej na drogach 

o równoważnym parametrach. 

 

Uwaga! 

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy według 

średniego kursu NBP na dzień podpisania świadectwa przejęcia, protokołu odbioru robót lub innego 

równoważnego dokumentu. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca. 

 

4.3.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone 

wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej: 

a) Inżynier Rezydent pełniący rolę koordynatora odpowiedzialnego za przebieg nadzoru zgodnie z 

warunkami umowy posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w 

specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie 

minimum 5 lat (od uzyskania uprawnień), w tym co najmniej na jednym zadaniu dotyczącym 

budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej o parametrach nie niższych niż 

odpowiadających klasie drogi G** (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie), na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego 

branży drogowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i/lub kierownika budowy i/lub 

Inżyniera Rezydenta i/lub Zastępcy Inżyniera Rezydenta – 1 osoba, 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane do 

nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów i doświadczenie minimum 3 lata (od uzyskania uprawnień), w tym co najmniej na 

jednym zadaniu dotyczącym budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej o parametrach 

nie niższych niż odpowiadających klasie drogi G** (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie),  na stanowisku inspektora 

nadzoru inwestorskiego branży drogowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i/lub 

kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych – 1 osoba, 

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży mostowej posiadający uprawnienia budowlane do 

nadzorowania robót budowlanych w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów i doświadczenie minimum 3 lata (od uzyskania uprawnień, w tym co najmniej na 

jednym zadaniu dotyczącym budowy lub przebudowy obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji 

(z wyłączeniem obiektów mostowych o konstrukcji drewnianej) i obciążeniu dla klasy A, na 

stanowisku inspektora nadzoru branży mostowej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i/lub 

kierownika budowy i/lub kierownika robót mostowych – 1 osoba, 

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót sanitarnych (kanalizacja deszczowa i wodociągowa) 

posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót związanych z siecią kanalizacji 

deszczowej i wodociągowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie minimum 3 lata (od 

uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych – 

kanalizacja deszczowa i wodociągowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), kierownika 

budowy i/lub kierownika robót sanitarnych – kanalizacja deszczowa i wodociągowa – 1 osoba, 


