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W ogłoszeniu jest: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1) Wykonał w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2

zadania polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 3.800 m3 w technologii

budynku pasywnego, ze źródłem ciepła w oparciu o gruntową pompę ciepła z dolnym zasilaniem w postaci pionowych odwiertów wraz z

instalacją fotowoltaiczną, który uzyskał certyfikat potwierdzający jego pasywność wydany przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i

Energii Odnawialnej lub innej równoważnej jednostce certyfikującej. Wykonawca musi posiadać dowody określające czy te roboty budowlane

zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA! Mając na uwadze

art. 23 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach

innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez

Wykonawcę (np. konsorcjum), jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje

się Wykonawca — brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem

konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w przypadku, kiedy dane usługi

lub roboty budowlane wykonał osobiście. 2) dysponuje, lub będzie dysponował, co najmniej następującymi osobami: a) osobą, która pełnić

będzie funkcję projektanta konstruktora posiadającą: - uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń

określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub odpowiadające

im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci zaprojektowania

w technologii budynku pasywnego minimum dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze min 3 800 m3 każdy budynek b) osobą,

która pełnić będzie funkcję projektanta architekta posiadającą: - uprawnienia do projektowania w specjalności architektoniczno - budowlanej bez

ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub



odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci

zaprojektowania w technologii budynku pasywnego minimum dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze min 3.800 m3 każdy

budynek c) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą: - uprawnienia do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.)

lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w

postaci wykonania min dwóch projektów instalacji sanitarnych dla obiektów użyteczności publicznej w technologii budynku pasywnego o

kubaturze min 3.800 m3 każdy budynek, d) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającą: - uprawnienia do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.)

lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w

postaci wykonania min dwóch projektów instalacji elektrycznych dla obiektów użyteczności publicznej w technologii budynku pasywnego o

kubaturze min 3.800 m3 każdy budynek, e) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą: - uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci pełnienia funkcji kierownika budowy na co najmniej 2

robotach budowlanych polegających na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 3.800 m3 w tym jedno

zadanie polegające na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej z wyposażeniem o kubaturze nie mniejszej niż 3.800 m3 w technologii

budynku pasywnego, ze źródłem ciepła w oparciu o gruntową pompę ciepła z dolnym zasilaniem w postaci pionowych odwiertów wraz z



instalację fotowoltaiczną f) dysponują osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą: - uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.,

poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej na min 1 inwestycji

polegającej na budowie instalacji sanitarnych dla budynku pasywnego o kubaturze min 3.800 m3 g) dysponują osobą która pełnić będzie

funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci pełnienia funkcji kierownika robót

elektrycznych na min 1 inwestycji polegającej na budowie instalacji elektrycznych dla budynku pasywnego o kubaturze min 3.800 m3

UWAGA: - W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek dysponowania

osobami zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. Zamawiający dopuszcza łączenie ww.

funkcji. - Zamawiający informuje, iż definicja budynku pasywnego obowiązująca dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego wskazana została w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014-2020 dostępnym na stornie internetowej http://www.rpo.lodzkie.pl. Tj. „Przez pasywny budynek użyteczności

publicznej rozumie się budynek o ściśle określonych parametrach, dotyczących zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach

budowlanych i instalacyjnych, w którym komfort cieplny uzyskuje się przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie 15

kWh/(m2 x rok) wykorzystując podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości

powietrza wewnętrznego. W takim przypadku wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego



budynku użyteczności publicznej nie powinien przekraczać 120 kWh/(m2 x rok). Jednocześnie komfort cieplny utrzymywany jest przy

małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i

klimatyzacyjnych. W sposób pasywny wykorzystywane są takie źródła ciepła, jak: osoby przebywające w budynku, urządzenia

elektryczne, czy promieniowanie słoneczne. Ponadto odpowiedni komfort cieplny w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych

zapewnia dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Przegrody zewnętrzne budynku kształtuje się tak, aby zapewnić wysoką izolacyjność

całej bryły budynku tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2 x K). Wymagane jest

zastosowanie specjalnych pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2 x K), a

współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%. - definicja budowy lub

przebudowy jest określona w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r, poz. 290 ze zm.) Przez ww. uprawnienia

budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 z

późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez

właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz.U.2020.220). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,

inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2019.1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w

budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią

decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w



stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa, (t.j. Dz.U.2019.1117) dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Zamawiający dopuszcza

łączenie funkcji projektanta z funkcją kierownika robót danej branży pod warunkiem, że osoba ta posiada uprawnienia i doświadczenie

wymagane dla obu tych funkcji.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:

1)Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie co najmniej 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie

mniejszej niż 3 800 m3 w technologii budynku pasywnego ze źródłem ciepła w oparciu o gruntową pompę ciepła z dolnym źródłem w

postaci pionowych odwiertów, wraz z instalacją fotowoltaiczną, który to budynek uzyskał certyfikat potwierdzający jego pasywność

wydany przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej lub innej równoważnej jednostce certyfikującej.

Wykonawca musi posiadać dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA! Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający

się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach

określonych w art. 22a Ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (np. konsorcjum),

jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca —

brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w

uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w przypadku, kiedy dane usługi lub

roboty budowlane wykonał osobiście. 2) dysponuje, lub będzie dysponował, co najmniej następującymi osobami: a) osobą, która pełnić

będzie funkcję projektanta konstruktora posiadającą: - uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez

ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.



U.2020.1333.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, - doświadczenie w postaci zaprojektowania w technologii budynku pasywnego minimum dwóch budynków użyteczności

publicznej o kubaturze min 3 800 m3 każdy budynek b) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta architekta posiadającą: -

uprawnienia do projektowania w specjalności architektoniczno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub odpowiadające im

zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci

zaprojektowania w technologii budynku pasywnego minimum dwóch budynków użyteczności publicznej o kubaturze min 3.800 m3

każdy budynek c) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą: - uprawnienia do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze

zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci wykonania min dwóch projektów instalacji sanitarnych dla obiektów

użyteczności publicznej w technologii budynku pasywnego o kubaturze min 3.800 m3 każdy budynek, d) osobą, która pełnić będzie

funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającą: - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci wykonania min dwóch

projektów instalacji elektrycznych dla obiektów użyteczności publicznej w technologii budynku pasywnego o kubaturze min 3.800

m3 każdy budynek, e) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą: - uprawnienia do kierowania robotami



budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub odpowiadające im zakresem

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci pełnienia

funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie budynku użyteczności publicznej o

kubaturze nie mniejszej niż 3.800 m3 w tym jedno zadanie polegające na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej z

wyposażeniem o kubaturze nie mniejszej niż 3.800 m3 w technologii budynku pasywnego, ze źródłem ciepła w oparciu o

gruntową pompę ciepła z dolnym zasilaniem w postaci pionowych odwiertów wraz z instalację fotowoltaiczną f) dysponują osobą

która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze

zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej na min 1

inwestycji polegającej na budowie instalacji sanitarnych dla budynku pasywnego o kubaturze min 3.800 m3 g) dysponują osobą

która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą: - uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (t.j. Dz. U.2020.1333.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, - doświadczenie w postaci pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych na min 1 inwestycji

polegającej na budowie instalacji elektrycznych dla budynku pasywnego o kubaturze min 3.800 m3 UWAGA: - W przypadku



ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek dysponowania osobami

zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. Zamawiający dopuszcza łączenie

ww. funkcji. - Zamawiający informuje, iż definicja budynku pasywnego obowiązująca dla niniejszego postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego wskazana została w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dostępnym na stornie internetowej http://www.rpo.lodzkie.pl. Tj.

„Przez pasywny budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek o ściśle określonych parametrach, dotyczących

zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych, w którym komfort cieplny uzyskuje się przy

sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie 15 kWh/(m2 x rok) wykorzystując podgrzewane lub ochładzane

powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego. W takim przypadku

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego budynku użyteczności publicznej nie

powinien przekraczać 120 kWh/(m2 x rok). Jednocześnie komfort cieplny utrzymywany jest przy małych jednostkowych

strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych. W

sposób pasywny wykorzystywane są takie źródła ciepła, jak: osoby przebywające w budynku, urządzenia elektryczne, czy

promieniowanie słoneczne. Ponadto odpowiedni komfort cieplny w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych zapewnia

dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Przegrody zewnętrzne budynku kształtuje się tak, aby zapewnić wysoką izolacyjność

całej bryły budynku tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2 x K).

Wymagane jest zastosowanie specjalnych pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla których współczynnik U jest poniżej 0,80

W/(m2 x K), a współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%. -

definicja budowy lub przebudowy jest określona w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r, poz. 290 ze

zm.) Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo

budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane



wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(t.j.Dz.U.2020.220). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2019.1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje

zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych

do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w

przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o

których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa, (t.j. Dz.U.2019.1117) dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji

projektanta z funkcją kierownika robót danej branży pod warunkiem, że osoba ta posiada uprawnienia i doświadczenie

wymagane dla obu tych funkcji.
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