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* – zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, 

rozbudowę, modernizację lub odnowę dróg o parametrach co najmniej klasy G**. 

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

robotami podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej. 

** – w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na 

drogach o równoważnych parametrach. 

Jako wykonanie (zakończenie) zadania/robót należy rozumieć wystawienie co najmniej 

świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub 

podpisanie protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku 

zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia). 

Uwaga! 

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według 

średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów 

realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru 

robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie 

wystawia się świadectwa przejęcia). 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

że łącznie spełniają powyższy warunek. 

 

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

powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej: 

a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi i doświadczenie zawodowe minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na 

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

b) kierownik robót mostowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi i doświadczenie zawodowe minimum 1 rok od uzyskania uprawnień na 

stanowisku kierownika budowy, kierownika robót mostowych i/lub inspektora nadzoru 

robót mostowych – 1 osoba, 

c) kierownik robót sanitarnych (kanalizacja deszczowa) posiadający uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba, 

d) kierownik robót elektroenergetycznych (sieć elektroenergetyczna i oświetlenie uliczne) 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – 1 osoba, 

e) kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi – 1 osoba. 

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Kierownik robót mostowych musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

Kierownicy robót branżowych wymienieni w podpunktach od c) do e) muszą posiadać 

uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju robót i pełnionej funkcji. 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane. 

Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała maksymalnie dwa stanowiska wymienione 

powyżej, pod warunkiem posiadania przez nią stosownych uprawnień. 

 

 


