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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu, 2. 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: A. 

wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1. jedną robotę 



budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 12 000 

m3. 2. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie serwerowni (centrum 

przetwarzania danych) do standardu klasy 3 zgodnie z normą TIA-942 (ANSI/TIA-942, 942-2, 

942A- Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center) lub TIER III dla Data Center 

wg. The Uptime Institute o wartości minimum 2 500 000,00zł brutto (nie wliczając urządzeń 

aktywnych), obejmującą zakres: a. Instalacje techniczne dedykowane DC: 1. klimatyzacji 

precyzyjnej, 2. wentylacji mechanicznej; 3. elektro-energetyczne; b. Instalacje teletechniczne 

(niskoprądowe), w tym : 1. Systemy okablowania strukturalnego 2. AKPiA (Aparatura Kontrolno-

Pomiarowa i Automatyka) zintegrowana z systemem 3. BMS (Building Management System) lub 

podobne systemy zarządzania; 4. SKD (System Kontroli Dostępu), 5. SSWiN (System Sygnalizacji 

Włamania i Napadu); 6. CCTV (Closed-Circuit TeleVision) 7. Stałe urządzenie gaśnicze (SUG) 

gazowe; 3. jedną dokumentację projektową, w której zakres wchodziły: projekt budowlany, 

projekty wykonawcze, przedmiar, informacja BIOZ oraz STWiOR dla budowy budynku użyteczności 

publicznej obejmującą co najmniej branżę: architektoniczną,konstrukcyjną, instalacje sanitarne 

oraz elektryczne wraz z projektem zagospodarowania terenu. 4. dokumentację techniczną 

(projektową) budowy lub przebudowy serwerowni (centrum przetwarzania danych) do standardu 

klasy 3 zgodnie z normą TIA-942 (ANSI/TIA-942, 942-2, 942A- Telecommunications Infrastructure 

Standard for Data Center) lub TIER III dla Data Center wg. The Uptime Institute o wartości 

minimum 2 500 000,00 zł brutto (nie wliczając urządzeń aktywnych). Wymagany zakres 

doświadczenia opisany w pkt 1-4 może być wykazany w jednym zadaniu łącznie lub w kilku 

zadaniach oddzielnie U W A G A: Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej Zamawiający 

rozumie: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 

kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych 

lub elekomunikacyjnych, turystyki, sportu,obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 

lotniczym, morskim lub śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 

podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 

socjalny . Wartość wykazanych w doświadczeniu robót budowlanych wyrażona w walucie innej niż 

PLN zostanie przeliczona wg. kursu walut z dnia wszczęcia postępowania tj. publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu. B. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1. Projektant branży 

architektonicznej- 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 



1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności architektonicznej 

liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 2. 

Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie 

w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania 

uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 3. Projektant branży w 

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - 1 osoba 

posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

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

bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 4. 

Projektant branży w specjalności drogowej- 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w 

projektowaniu w specjalności drogowej liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie. 5. Projektant branży w specjalności elektrycznej- 1 osoba 

posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 



sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne 

równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co 

najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych liczone od momentu uzyskania 

uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 6. Projektant branży w 

specjalności telekomunikacyjnej- 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez 

ograniczeń bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 

2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych liczone od momentu uzyskania uprawnień 

do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 7. Kierownik Projektu- 1 osoba posiadająca: 

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła rolę Kierownika Projektu/Menadżera 

Projektu/Kierownika Kontraktu, tj. kierowała zespołem ludzi sprawujących wykonawstwo realizacji 

zakończonej inwestycji polegającej budowie lub przebudowie obiektu typu CPD 8. Kierownik 

budowy- 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie jako 

kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania 

uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie jako 

kierownik budowy przy realizacji zakończonej inwestycji polegającej budowie budynku 

użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 12 000 m3. 9. Kierownik robót w specjalności 

elektrycznej- 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 



elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 

września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im 

odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie. 10. Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej- 1 osoba 

posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń bez ograniczeń lub inne 

równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co 

najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie. 11. Kierownik robót w specjalności 

instalacyjnoinżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - 1 osoba posiadająca: - 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 

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

liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.12. 

Commissioning Agent (InspektorOdbioru Technicznego) – min. 1 osoba posiadająca: - 

doświadczenie , w minimum 1 projekcie jako Commissioning Agent (InspektorOdbioru 

Technicznego) podczas wykonywania testów zintegrowanych DataCenter. - dodatkowo musi 

posiadać niezbędną wiedze poświadczoną poprzez odpowiednie certyfikaty poświadczające jego 

wiedze i doświadczenie w zakresie realizacji projektów DataCenter i posiadającą ukończone 



akredytowane międzynarodowe szkolenia z uzyskaniem certyfikatów z zakresu znajomości i 

budowy obiektów DataCenter np. CDCDP wydany przez Cnet lub CDCP wydane przez EPI lub ATS 

wydany przez Uptime Insitute oraz znajomości zasad utrzymania infrastruktury np. CDFOM 

wydanym przez EPI. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób przewidzianych do realizacji 

zadania pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia. Wykonawca może w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale lit. A, B i C w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - (art. 

22a ust.1 Prawa). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane – ( art. 22a ust.4 Prawa) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

- (art. 22 a ust.2 Prawa). 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu, 2. 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: A. 

wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1. jedną robotę 

budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 12 000 

m3.2.W okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną 

polegającą na budowie lub przebudowie serwerowni (centrum przetwarzania danych) do 

standardu klasy 3 zgodnie z normą TIA-942 (ANSI/TIA-942, 942-2, 942A- Telecommunications 

Infrastructure Standard for Data Center) lub TIER III dla Data Center wg. The Uptime Institute o 

wartości minimum 2 500 000,00zł brutto (nie wliczając urządzeń aktywnych), obejmującą zakres: 

a. Instalacje techniczne dedykowane DC: 1. klimatyzacji precyzyjnej, 2. wentylacji mechanicznej; 

3. elektro-energetyczne; b. Instalacje teletechniczne (niskoprądowe), w tym : 1. Systemy 

okablowania strukturalnego 2. AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) 



zintegrowana z systemem 3. BMS (Building Management System) lub podobne systemy 

zarządzania; 4. SKD (System Kontroli Dostępu), 5. SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i 

Napadu); 6. CCTV (Closed-Circuit TeleVision) 7. Stałe urządzenie gaśnicze (SUG) gazowe; 3. jedną 

dokumentację projektową, w której zakres wchodziły: projekt budowlany, projekty wykonawcze, 

przedmiar, informacja BIOZ oraz STWiOR dla budowy budynku użyteczności publicznej 

obejmującą co najmniej branżę: architektoniczną,konstrukcyjną, instalacje sanitarne oraz 

elektryczne wraz z projektem zagospodarowania terenu. 4. dokumentację techniczną (projektową) 

budowy lub przebudowy serwerowni (centrum przetwarzania danych) do standardu klasy 3 

zgodnie z normą TIA-942 (ANSI/TIA-942, 942-2, 942A- Telecommunications Infrastructure 

Standard for Data Center) lub TIER III dla Data Center wg. The Uptime Institute. Wymagany 

zakres doświadczenia opisany w pkt 1-4 może być wykazany w jednym zadaniu łącznie lub w kilku 

zadaniach oddzielnie U W A G A: Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej Zamawiający 

rozumie: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 

kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych 

lub elekomunikacyjnych, turystyki, sportu,obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 

lotniczym, morskim lub śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 

podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 

socjalny . Wartość wykazanych w doświadczeniu robót budowlanych wyrażona w walucie innej niż 

PLN zostanie przeliczona wg. kursu walut z dnia wszczęcia postępowania tj. publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu.B. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1. Projektant branży 

architektonicznej- 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności architektonicznej 

liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 2. 

Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji 



technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie 

w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania 

uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 3. Projektant branży w 

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - 1 osoba 

posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

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

bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 4. 

Projektant branży w specjalności drogowej- 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w 

projektowaniu w specjalności drogowej liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie. 5. Projektant branży w specjalności elektrycznej- 1 osoba 

posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne 

równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co 

najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych liczone od momentu uzyskania 

uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 6. Projektant branży w 

specjalności telekomunikacyjnej- 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania 



w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez 

ograniczeń bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 

2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych liczone od momentu uzyskania uprawnień 

do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 7. Kierownik Projektu- 1 osoba posiadająca: 

co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła rolę Kierownika Projektu/Menadżera 

Projektu/Kierownika Kontraktu, tj. kierowała zespołem ludzi sprawujących wykonawstwo realizacji 

zakończonej inwestycji polegającej budowie lub przebudowie obiektu typu CPD 8. Kierownik 

budowy- 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie jako 

kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania 

uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie jako 

kierownik budowy przy realizacji zakończonej inwestycji polegającej budowie budynku 

użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 12 000 m3. 9. Kierownik robót w specjalności 

elektrycznej- 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 

września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im 

odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie. 10. Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej- 1 osoba 

posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 



zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń bez ograniczeń lub inne 

równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co 

najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie. 11. Kierownik robót w specjalności 

instalacyjnoinżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - 1 osoba posiadająca: - 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 

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

liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.12. 

Commissioning Agent (InspektorOdbioru Technicznego) – min. 1 osoba posiadająca: - 

doświadczenie , w minimum 1 projekcie jako Commissioning Agent (InspektorOdbioru 

Technicznego) podczas wykonywania testów zintegrowanych DataCenter. - dodatkowo musi 

posiadać niezbędną wiedze poświadczoną poprzez odpowiednie certyfikaty poświadczające jego 

wiedze i doświadczenie w zakresie realizacji projektów DataCenter i posiadającą ukończone 

akredytowane międzynarodowe szkolenia z uzyskaniem certyfikatów z zakresu znajomości i 

budowy obiektów DataCenter np. CDCDP wydany przez Cnet lub CDCP wydane przez EPI lub ATS 

wydany przez Uptime Insitute oraz znajomości zasad utrzymania infrastruktury np. CDFOM 

wydanym przez EPI. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób przewidzianych do realizacji 

zadania pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia. Wykonawca może w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale lit. A, B i C w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - (art. 



22a ust.1 Prawa). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane – ( art. 22a ust.4 Prawa) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

- (art. 22 a ust.2 Prawa). 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III

Punkt: 6.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W celu potwierdzenia, że roboty budowlane zostaną 

wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego wymaga się złożenia kart katalogowych 

podstawowych systemów Data Center tzn. – klimatyzacji precyzyjnej, zasilaczy UPS, agregatów 

prądotwórczych oraz szaf rack i listw


