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postqpowaniu dotyczqce:zdolnosci
technicznej lub zawodowej,
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ieleli okres prowadzenia dzialalnoscijest
kr6tszy
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u,: 1. wykonawca w okesie ostatnich 3
rat pzed uplywem termtnu
skfadania
w tym okesie wykonar (w przypadku
swiadczeri okresowych rub
ciqgfych r6wnie2

wykonuje) co najmniei dwa
zam6wienia (dopuszczalne jest
wskazanie dowornych dw6ch,
spehiajqcych ponizsze warunki);
1) o wartosci nie
mniejszej ni2 250 ooo'oo
zl brutto ka2de - w zakresie
ekploatacii uzQdze' system6w
kanarizaq/inych obejmujqcych
przepompownie
.biorniki retencyjne' osadniki'
sciek6w,
kanaly Sciekowe, przykanaliki,
studnie, zasuwy, w tym instarowal
i byr operatorem systemu
monitoringu
elektroni@nego pracy przepompowni
i innych uzqdzeri odwodnienia
rub kanarizacii sanitarnei,
w zakesie k6rego dokumentowaf
na nosniku
elektronicznym historyczne
dane monitorowanych parametr6w
wraz z wizuarizacjq monitoringu
na uaqdzeniach zamawiajqcegq
rub
zakresie eksploatacji uzqdzei
2) w
system6w kanalizacyjnych
obejmujqcych pzepompownie
6ciek6w, zbiorniki retencyjne,
osadniki, kanary
sciekowe' przykanaliki' studnie'
zasuwy' w tym instalowal
i byr operatorem systemu
monitoringu etektronicznego pracy
przepompowni i
Innych urzqdzei odwodnienia
lub kanalizacji sanitarnei o dfugosci
sieci co najmniei r0 km kirometr6w,
w zakresie K6rego dokumentowa.l
noiniku elektronicznym historyczne
na
dane monitorowanych parametr6w
wraz z wizuarizaciq monitoringu
na uzqdzeniach Zamawiajqcegq
tub
3) w zakresie eksploatacii oczyszczalni
Sciek6w o pzeplywie co najmniej
1000 metr6w szesciennych
dziennie, obejmujqcej urzqdzenia
systemow kanalizacyinych' pzepompownie
5ciek6w, zbiorniki, osadniki,
kanary fciekowe, przykanariki,
studnie, zasuwy, w tym instarowar
rub
modernizowal i byl operatorem
systemu monitoringu elektronicznego
pracy ptzepompowni i innycn
uzqdzei oczyszczarni jciek6w, w
zakresie
kt6rego dokumentowal na nogniku
elektronicznym historyczne dane
monitorowanych parametr6w wraz
z wizuarizacjq monitoringu na
urzEdzeniach zamawiaiacego'
zamawiajqcy dopuszcza w
rym przypadk6w r6wniez ekploatacjq wlasnej
oayszczarni sciek6w. 2. wykonawca
ma do dyspozycji osoby legitymuiEce
siq kwaliRkaciami zawodowymi,
uprawnieniami, doswiadczenrem
i wyksztalceniem odpowiednimi
do
stanowisk' jakie zostanq im powietzone'
w szczeg6lnosci oke6ronymi paepisami
ustawy z dnia 7 ripca Lgg4t.prawo
budowrane ( t.j. Dz. u. z
2018 r" poz' L2o2' z p6in' zm')'
zgodnie z ponizszym wykazem:
Lp. stanowisko - wymagana
riczba os6b - okres posiadania
wymaganycn
uprawniefi (w latach) - Doswiadczenie
zawodowe (liczba rat pracy na
danym stanowisku) podstawa
dysponowania. 1.- Kierownik rob6t
z
uprawnieniami budowlanymi w
ograniczonym zakesie albo bez
ograniczeri w specjarnosci instaracyinej
w zakresie sieci, instaracji, urzQdzen
cieplnych' wentylaqdnych' gazowych'
wodociEgowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami budowranymi
- I osoba - 5 rat- 5 ratpodstawa dysponowania'
2 - Automatyk z uprawnieniami
eksproatac),lnymi do lkv dra urzEdzei
instaracji i sieci energetycznych1 osoba - 5
lat - 5 lat - podstawa dysponowania'
Kierownik rob6t powinien posiadad
odpowiednie uprawnienia budowrane,
a wiqc uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wydane
na podstawie ustawy z dnia 7 ripca
1994 r, prawo budowrane (t.j.
Dz' u' z20LB t'' wz' 7202' z p62n'
zm') oraz rozporzQdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia r1 wzesnia 2or4r.
w sprawie
samodziefnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz, u. z 2or4 po2,1278)
rub odpowiadajqce im inne waine
uprawnienia budowrane
wydane na mocy wcze6niej obowiqzujqcych pzepis6w
oraz posiada6 aktualne zaiwiadczenie
o wpisie na liste czlonkdw wlasciwej izby
samozEdu zawodowego (zgodnie z ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samozqdach
zawodowych architekt6w, in2ynier6w
budownictwa oraz
urbanist6w (t j' Dz' u' z 2016 t' poz' 1725, poin.
z
zm.)), stanowisko okreilone powy2ej
mo2e zostae r6wnie2 powierzone obywatelom
paistw czlonkowskich unii Europejskiej,
Konfederaqi szwaicarskjei oraz innych
kraj6w Europejskiego obszaru cospodarczego,
zgodnie z an.
12a ustawy Prawo budowlane oraz z pzepisami
usbwy z dnia 22 grudnia 2015 r, o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w
paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej
(Dz,U, z ZOlg r,, poz. 2272),
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