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W ogłoszeniu jest: Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest dysponowanie po 1

osobie z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalnościach: konstrukcyjno–budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba wskazana do

pełnienia funkcji inspektora nadzoru w tej specjalności musi posiadać doświadczenie polegające

na nadzorowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jednej roboty

porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. budowie obiektów linii technologicznej do

odwadniania i higienizacji osadów lub alternatywnie budowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków

o przepustowości minimum Qśrd 180 m3/h. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
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elektrycznych i elektroenergetycznych, W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza

się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a

ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych. W przypadku oferty wspólnej wykonawców

warunek można spełnić łącznie Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie

lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

W ogłoszeniu powinno być: Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest

dysponowanie po 1 osobie z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno–budowlanej, instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych. Osoba wskazana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w tej specjalności

musi posiadać doświadczenie polegające na nadzorowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, jednej roboty porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj.

budowie obiektów linii technologicznej do odwadniania i higienizacji osadów lub

alternatywnie budowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qśrd

180 m3/d. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również

kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek

można spełnić łącznie Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Nie
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