Projekty
„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap: Pabianice - Ksawerów
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Informacja o doświadczeniu części Zespołu Kluczowych Specjalistów:
Kierownika Zespołu (Inżyniera Rezydenta), Inspektora nadzoru robót drogowych w zakresie
torowisk, Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych ds. sieci i zasilania trakcji
tramwajowej oraz Specjalisty ds. rozliczeń

w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn.
„Doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów”:
UWAGA: w niniejszym dokumencie nie należy wpisywać zadań dla wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a wyłącznie zadania dla uzyskania dodatkowej punktacji
Lp.

Imię i Nazwisko

1.

Zakres wykonywanych
czynności / proponowana funkcja
w realizacji zamówienia

Kierownik Zespołu
(Inżynier Rezydent)

Informacja o podstawie
dysponowania osobą
(np. umowa o pracę, itp.)
dysponowanie samodzielne/ osoba
zostanie udostępniona przez inny
podmiot *
……………………………………
………………………**

2.

Inspektor nadzoru
robót drogowych w zakresie
torowisk

dysponowanie samodzielne/ osoba
zostanie udostępniona przez inny
podmiot *
……………………………………
………………………**

3.

Inspektora nadzoru robót
elektrycznych i
elektroenergetycznych ds. sieci
i zasilania trakcji tramwajowej

dysponowanie samodzielne/ osoba
zostanie udostępniona przez inny
podmiot *
……………………………………
………………………**

4.

Specjalista ds. rozliczeń

dysponowanie samodzielne/ osoba
zostanie udostępniona przez inny
podmiot *
……………………………………
………………………**

*
- niepotrzebne skreślić
** - należy wypełnić wykropkowane miejsce w przypadku, gdy osoba zostanie udostępniona przez
inny
podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przez wskazanie nazwy tego podmiotu

− 1. Pan/Pani (imię i nazwisko) ……………………………………….…………..
wskazany/na do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu (Inżyniera Rezydenta), posiada
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następujące doświadczenie zawodowe przy realizacji zakończonych zadań, zdobyte nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
obejmujących budowę i/lub przebudowę linii tramwajowej wraz z przebudową układu
drogowego o wartości nie mniejszej niż 25.000.000,00 PLN brutto każde, na stanowisku
Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Menadżera Projektu itp., które było
zrealizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub w oparciu o procedury
równoważne:
Opis zadania inwestycyjnego wraz z podaniem
warunków kontraktowych oraz wartości
nadzorowanych robót

Pełniona funkcja na zadaniu
inwestycyjnym

Data zakończenia zadania,
na którym była pełniona
funkcja

− 2. Pan/Pani (imię i nazwisko) ……………………………………………….. wskazany/na do
pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót drogowych w zakresie torowisk, posiada
następujące doświadczenie zawodowe przy realizacji zakończonych zadań, zdobyte nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
obejmujących budowę i/lub przebudowę torowiska tramwajowego (minimum 1000 mb toru
pojedynczego) na stanowisku/ stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika robót
drogowych lub Inspektora nadzoru robót drogowych:
Opis zadania inwestycyjnego wraz z podaniem
długości toru pojedynczego, warunków
kontraktowych,

Pełniona funkcja na zadaniu
inwestycyjnym

Data zakończenia zadania,
na którym była pełniona
funkcja

3. Pan/Pani (imię i nazwisko) ……………………………………………….. wskazany/na do
pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych ds. sieci
i zasilania trakcji tramwajowej, posiada doświadczenie zawodowe przy realizacji
zakończonych zadań, zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, obejmujących budowę i/lub przebudowę sieci trakcyjnej tramwajowej
lub kolejowej na odcinku min. 1000 mb na stanowisku Inspektora nadzoru robót elektrycznych
lub Kierownika robót elektrycznych:
Opis zadania inwestycyjnego wraz z podaniem
długości sieci trakcyjnej, warunków
kontraktowych

Pełniona funkcja na zadaniu
inwestycyjnym

Data zakończenia zadania,
na którym była pełniona
funkcja

4. Pan/Pani (imię i nazwisko) ……………………………………………….. wskazany/na do
pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń, posiada doświadczenie zawodowe zdobyte
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy rozliczaniu
zakończonych zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg i/lub ulic klasy min. Z
o wartości robót co najmniej 10 000 000 PLN netto każde:
Opis zadania inwestycyjnego wraz z podaniem
wartości rozliczanych robót

Pełniona funkcja na zadaniu
inwestycyjnym
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Data zakończenia zadania,
na którym była pełniona
funkcja
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UWAGA:
Zamawiający informuje, że Wykonawca wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie będzie mógł
wykazać się doświadczeniem wykazanym w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium
"Doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów" (K)
W tabelach powyżej nie należy wpisywać zadań inwestycyjnych dla wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
.........................................,dn. ............................
……………….………............................…
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców
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