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ETAP 1 

INFORMACJA O ZMIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Dotyczy postępowania nr 3/PN/2022 na wybór Generalnego Wykonawcy pierwszego etapu inwestycji 

polegającej na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z 

przyległą infrastrukturą, zielenią, zjazdem na teren inwestycji oraz przebudową ul. Czerwonego Krzyża, 

zlokalizowanych przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy, dzielnica Wilczak oraz uzyskania decyzji pozwolenia na 

ich użytkowanie 

 

Zamawiający informuje o zmianie warunków udziału w postępowaniu nr 3/PN/2022 w zakresie określonym w pkt. 

VIII.1 Zapytania ofertowego. 

Warunek ten otrzymuje po zmianie następujące brzmienie: 

VIII. 1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i niezbędnego doświadczenia. 
1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i niezbędnego doświadczenia. 
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 

a. wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat (przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował jako generalny wykonawca co najmniej dwa projekty 
mieszkaniowe na terenie Polski, zbliżone zakresem do przedmiotu Zamówienia, tj. umowy obejmujące 
zakresem realizację budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych  
z garażami podziemnymi, których powierzchnia użytkowa mieszkań każdego z projektów nie była mniejsza niż 
5 000 m2   wraz z realizacją odcinka  drogowego o powierzchni min. 1500 m2 

b. przedstawi referencje/poświadczenie (lub inny dokument) potwierdzające należytą realizację jako GW 
wykazanych projektów mieszkaniowych, 

c. wykaże, że wykonuje co najmniej od trzech lat naprawy gwarancyjne poprzez własny serwis gwarancyjny który 
wykonuje prace polegające na usuwaniu usterek i realizowaniu napraw gwarancyjnych na rzecz Inwestorów, 

d. przedstawi referencje/poświadczenie (lub inny dokument) potwierdzające należytą realizację usług 
wykonywanych w ramach serwisu gwarancyjnego. 

e. potwierdzi posiadanie i stosowanie systemu zarządzania jakością na prowadzonych realizacjach inwestycji 
mieszkaniowych, np. System Zarządzania Jakością ISO:9001 lub własne rozwiązania w zakresie zarządzania 
jakością  

 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić posiadanie i stosowanie systemu 
zarządzania jakością na prowadzonych realizacjach inwestycji mieszkaniowych. Nie wymaga się, aby był to 
System Zarządzania Jakością ISO:9001, może to być inny system zarządzania jakością jaki stosuje 
Wykonawca, np. procedura własna. 


