
Gmina Kolbuszowa
ul. Obroric6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA STRONA TYTUT,OWA

Projekt pn. ,,Poprawa jakoSci Srodowiska poprzez rozwoj teren6w zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa" jest realizowany w
ach dzialania 2.5 Poprawa jakoSci Srodowiska Prograrnu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 20 14 - 2020 na

podstawie Urnowy numer POIS.02.05.00-00-0020/18-00 z dnia 08.07.2019 r.

Zamawiajqcy:
Gmina Kolbuszowa, u!. Obrofc6w Pokoju 21,36-tOO Kolbuszowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZNU6WITruIA

na zadanie pn.:
Budowa ciqgu pieszego wzdlui rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu
wrazz niezbqdnq infrastrukturE realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania

te-ren6w wzdlui rzeki Nilw ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa

n u m e r refe re n cyj ny na d a ny s p ra wie : ZP .27 1,.1,.7 .2020
zawte ra:

Rozdzial l: lnstrukcja dla Wykonawcow
Rozdziat ll: Formularz oferty z zalqcznikami:

Zalqcznik nr 1: Wykaz robot budowlanych
Zalqcznik nr 2: Wykaz osob, ktore bqdq uczestniczyt w wykonywoniu zam1wienia
Zotqcznik nr 3: Oiwiadczenie wykonawcy - skladane no podstawie ort. 25a ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prowo zamowieri publicznych (Dz. U. z 20L5 poz.
2164 t.j. z poin. zm.) (dolej jako: ustawa pZp), dotyczqce przeslanek
wykl ucze n ia z postq powan io

Zalqcznik nr 4: Oiwiadczenie wykonawcy - skladane no podstawie art. 25o ust. 1 ustowy
z dnio 29 stycznia 2004 r. Prawo zom6wieh publicznych (Dz. U. z 20L5 poz.
2164 t.j. z poin. zm.) (dalej joko: ustawa PZP), dotyczqce spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu

Zolqcznik nr 5: Oiwiadczenie dotyczqce grupy kopitalowej
Zalqcznik nr 6: Tabela rownowainoici

Rozdziat lll: Przedmiar rob6t
Rozdziat lV: Dokumentacja projektowa
Rozdzial V: lstotne postanowienia umowy

SIWZ zowieroi,

Kolbuszowa, dnia 13.03 .2o2or.v 
u u It Zu b a

qcq wymtentone ej dokumenty

Opracowali:
E12bieta Lis, GrzegorzBlqd, Monika Fryzel ,!,yyfiffi,,&,i*,,
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Projekt pn. "Ograniczenie problem6w spolecznych i gospodarcz-ych w Gminie Kolbuszowa poprzeznadanie nowych lub
przywr6cenie funkcji zdegradowanym terenorn i obiektom wra7. 7. funkcjonalnyrn zagospodarowaniem ich otoczenia" jest
realizowany w ratnach dzialania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Podkarpackiegonalata2014-2020 napodstawieUmowynurlerRPPK.06.03.00-18-0031/18-00 zdnial7.06.2019r.

Fundusze
Europejskie . RzeczoosPolita:.-':'.-'-'.; .. I Dnrcrzi

I'J err.rtlow,rr Fu r:r-ir.r :.2

Crlrrcr;y 5rurlr;ir:r:;ka
i Gr:spr:r1.iik: lilul ncj


