Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów ”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 4
WYKAZ DODATKOWEGO DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Zamawiający:
Miasto Pabianice
Gmina Ksawerów
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap
Pabianice – Ksawerów”
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZPK.271.3.2018
Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.1.
Zamawiający określił w SIWZ 1.2.4 lit. b), że osoba ta musi spełniać minimalne doświadczenie w
wykonaniu min. 3 zakończonych projektów budowlanych dla budowy lub przebudowy ulicy obejmującej
torowisko tramwajowe o długości min. 3000 mtp, z co najmniej 2-iema zwrotnicami wraz z urządzeniami
sterowania i ogrzewania zwrotnic, wraz z jezdnią i chodnikiem dla pieszych w tym jedna ulica/droga min
kategorii G.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej
(zawierających co najmniej projekty budowlane) branży drogowej obejmującej przebudowę lub budowę
torowiska tramwajowego z węzłem rozjazdowym oraz co najmniej 2-cioma zwrotnicami wraz z
urządzeniami sterowania i ogrzewania zwrotnic, ponad wymagane do wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu:
a) od 4 do 5 projektów – 4 pkt ,
b) od 6 do 7 projektów – 8 pkt,
c) 8 i więcej projektów – 12 pkt
Dla uzyskania dodatkowej punktacji uwzględniane będą wyłącznie projekty wykonane po nabyciu
uprawnień do projektowania.
Uwaga: w niniejszym formularzu należy zamieścić wyłącznie doświadczenie z zakresu dokumentacji
projektowej dla zdobycia dodatkowej punktacji w kryterium oceny ofert. Nie należy zamieszczać ani
powtarzać doświadczenia z zakresu niezbędnego dla wykazania spełniania warunków, które wraz z
pozostałymi warunkami przedkłada się wyłącznie na wezwanie Zamawiającego po złożeniu oferty.
Wykonawca nie może posłużyć się tym samym doświadczeniem dla wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz dla uzyskania dodatkowej punktacji.
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Pan / Pani …………………………………..…. spełniający minimalne wymagania dla Kierownika zespołu
projektowego, posiada następujące dodatkowe doświadczenie w wykonaniu dokumentacji
projektowej (zawierających co najmniej projekty budowlane) branży drogowej obejmującej
przebudowę lub budowę torowiska tramwajowego z węzłem rozjazdowym oraz co najmniej 2-cioma
zwrotnicami wraz z urządzeniami sterowania i ogrzewania zwrotnic, ponad wymagane do wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu
Nazwa zadania inwestycyjnego

Lp.

Opis zadania w zakresie
dodatkowego doświadczenia

Lokalizacja
inwestycji
[miejscowość,
kraj]

Dane Inwestora
Data
wykonania
dokumentacji

[Nazwa, adres, tel., email]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

.....................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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