
 

 

Ogłoszenie nr 535233-N-2020 z dnia 2020-04-28 r.  

Gmina Kolbuszowa: Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu 

pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z 

niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów 

wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa”. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kolbuszowa, krajowy numer identyfikacyjny 

69058166600000, ul. ul. Obrońców Pokoju  21 , 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, 

państwo Polska, tel. +48172271333, , e-mail zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl, , faks 

+48172272939.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.kolbuszowa.pl  

Adres profilu nabywcy: www.bip.kolbuszowa.pl  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.bip.kolbuszowa.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.bip.kolbuszowa.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  



osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera  

Adres:  

Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa, pokój nr 13 - 

sekretariat  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski na zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, 

rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. 

zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa”.  

Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach 

zadania pn.: Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu pieszego 

wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną 

infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania te-renów wzdłuż rzeki 

Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa”. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego w branży drogowej, branży mostowej, branży elektrycznej i branży sanitarnej 

w pełnym zakresie - zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane. Szczegółowy zakres inwestycji objętej niniejszym nadzorem określa 

dokumentacja techniczna i przedmiar robót na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa 

ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z 



niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania te-renów 

wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa”: Przedmiar robót /przedmiar ma 

charakter pomocniczy/ – zamieszczono w Rozdziale III SIWZ, Dokumentacja techniczna, 

istotne postanawiania umowy o roboty budowlane – zamieszczono w Rozdziale IV SIWZ. 

Informacja z otwarcia ofert – roboty budowlane: Nazwa i adres wykonawcy – - Firma STAR, 

ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno, Cena Brutto (zł) - 5 985 700,54 zł; Długość okresu 

gwarancji - 5 lat - Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz, Zielonka 39A, 36-130 

Raniżów, Cena Brutto (zł) - 4 435 000,00 zł; Długość okresu gwarancji - 5 lat Zakres robót 

budowlanych objętych nadzorem inwestorskim: Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, 

przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą 

realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach 

rewitalizacji Miasta Kolbuszowa. Inwestycja realizowana jest dzięki współfinansowaniu ze 

środków Unii Europejskiej w ramach dwóch projektów: Projektu pn. "Ograniczenie 

problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub 

przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym 

zagospodarowaniem ich otoczenia" (zwanym dalej „RPO”) – w ramach 6.3 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 2014-2020 na podstawie Umowy numer 

RPPK.06.03.00-18-0031/18-00 z dnia 17.06.2019 r. Projektu pn. „Poprawa jakości 

środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” w ramach 

działania 2.5, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 

2020 na podstawie Umowy numer POIS.02.05.00-00-0020/18-00. Lokalizacja: działki nr 

ewid.: 1479, 1466/1, 1480/2, 1480/10, 1487, 1488, 1480/12, 1483/6, 1478, 1466/2, 1265, 

2332/1, 2377 – jedn. ewid. Kolbuszowa, obręb Kolbuszowa Klasyfikacja robót wg. 

Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232130-

2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45233142-6 

- Roboty w zakresie naprawy dróg 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla 

pieszych 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 45231400-9 – Roboty budowlane w 

zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia 

drogowego 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 45230000-8 – Roboty 

budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych. 

Zakres robót: Szczegółowy zakres robót precyzuję projekt budowlany, projekty wykonawcze 

oraz przedmiary robót. W branży elektrycznej i teletechnicznej zakres robót precyzuje projekt 

wykonawczy oraz przedmiar robót. Przedmiary mają charakter pomocniczy. Obszar 

opracowania to teren pomiędzy rzeka Nil (na wschodzie) a drogą gminną – ulicą Narutowicza 

(na zachodzie), oraz przeprawą drogową przez rzekę Nil (na południu), a cmentarzem 

parafialnym (od północy), oraz dojściem do przedmiotowego obszaru od drogi krajowej nr 9 

– ulicą Parkową. Zakres inwestycji obejmuje: Zadanie nr 1 – Przebudowa ul. Parkowej - 

Strefa V: Przebudowę ul. Parkowej na długości ~185m (od km ~0+010) o nawierzchni 

asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm, wraz z odwodnieniem 

powierzchniowym ściekiem betonowym z wykonaniem separacji ruchu pieszych i 

rowerzystów. Jezdnia ul. Parkowej obramowana krawężnikiem betonowych o wymiarach 

15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10. Rozbiórka i wykonanie nowej 

nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm przed budynkiem szaletów miejskich. 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm pod stojaki rowerowe. 

Dostawa i montaż stojaków na rowery – 15 stanowisk. Wykonanie oporu dla kostki – z 

obrzeży betonowych 8x30cm, cokołu ogrodzenia szkoły i ławek na podmurówkach – wg 

Projektu Zagospodarowania Terenu. Wykonanie ścieku z kostki betonowej – w granicy 

separacji ruchu pieszych i rowerów. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i budowa nowego 

wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1, wzdłuż ulicy Parkowej jako kontynuacja i unifikacja 

ogrodzenia wokół Parku Jordanowskiego. W ogrodzeniu przewidziano bramę wjazdową na 



teren szkoły, wraz z furtką. Przęsła ogrodzenia osadzone na podmurówce. Podmurówka 

wykonana z cegły klinkierowej pełnej będzie miała wys. ok. 57 cm w części przęsła B i C, 

natomiast w części przęsła A i D ok. 42 cm. Słupki stalowe z powtarzalnymi przęsłami. 

Wysokość projektowanego ogrodzenia – 2,13m. Długość projektowanego ogrodzenia 105m. 

Kolorystyka RAL 7016. Wykonanie przejścia wyniesionego o nawierzchni z kostki 

betonowej gr. 8cm przy Szkoły Podstawowej nr 1, Demontaż 5 szt. istniejących słupów 

elektroenergetycznych wraz z oprawami (pojedyncze żerdzie ŻN -3szt, bliźniak ŻN - 1szt, 

słup rozkraczny (AS) – 1 szt). Słupy z rozbiórki zutylizować, a oprawy i linkę Al przekazać 

zarządcy sieci. Wykonanie oświetlenia parkowego LED zintegrowanego z ogrodzeniem – 8 

szt. lamp parkowych ocynkowanych o wysokości 3 m., kierunkowych 20 W, oraz 1 szt. 4 m. 

z oprawą dookólną 29 W, malowanych jak ogrodzenie w kolorze RAL 7016, zgodnie z 

Projektem Wykonawczym. Murek ozdobny z cegły klinkierowej z siedziskami z elementów 

drewnianych. Murki – w formie pięciu odcinków o zróżnicowanej długości (0,8m, 15,8m, 

23,4m, 20,5m i 11,5m) rozplanowano na długości ~92,1m. Wysokość murku wraz z 

siedziskiem (deska gr 4 cm) – 45 cm, szerokość – 1,5 cegły – 38 cm. Remont kładki dla 

pieszych nad potokiem Nil: wymiana nawierzchni bitumicznej na betonową kostkę brukową, 

wymiana izolacji poziomej konstrukcji żelbetowej, uzupełnianie ubytków betonu konstrukcji 

nośnej i filarów zaprawami PCC, uzupełnienie ubytków betonu gzymsu zaprawami 

polmerowo-cementowymi (PCC), uzupełnienie ubytków betonu przyczółków i skrzydeł 

betonowych zaprawami PCC, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

betonowych, wymiana balustrad wraz z ułożeniem sieci oświetleniowej, odtworzenie 

zabezpieczenia fundamentów przyczółków w formie narzutu kamiennego, oczyszczenie 

brzegów koryta potoku pod mostem. oświetlenie – w pochwytach barier bezpieczeństwa, 

naświetlacze lustra wody RGB oraz lampy na wejściu/wyjściu z kładki. Dobór lamp – 

typowych, wg ustaleń z Zamawiającym. Odwodnienie – przyłącza do kanalizacji deszczowej 

z rur PVC-U lite SN8 fi 200, studzienki ściekowe o średnicy fi 500 z osadnkiem bez syfonu 

wraz z rusztem żeliwnym kl. D-400, studnie rewizyjne o średnicy fi 500 wraz z włazem 

żeliwnym kl. D-400. Dostawa i montaż infomatu przy budynku szaletów miejskich – wg 

ustaleń z Zamawiającym. Dostawa i montaż odlewu figurki krokodyla - 1 szt. Małe rzeźby 

krokodyli (~40 -50 cm) – odlew nieżelazny – analogicznie jak rzeźba znajdująca się na płycie 

rynku. Zróżnicowane formy – co do pozycji figury, jednolite co do zastosowanego materiału. 

Wymiana istniejącego oznakowania pionowego. Zabezpieczenie sieci podziemnych rurami 

ochronnymi fi 110-160. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana 

betonem. Zadanie nr 2 – Rewitalizacja terenów w strefie II, III i IV: Rozbudowę parkingu 

przy cmentarzu parafialnym przy ul. Narutowicza o nowe miejsca postojowe o nawierzchni 

utwardzonej z płyt betonowych ażurowych 60x40x10cm wraz z jezdnią manewrowa o 

nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, Rozbudowa odwodnienia parkingu oraz jezdni 

manewrowej – wykonanie nowych studni ściekowych wraz z przyłączami do istniejących 

studni rewizyjnych na kolektorze deszczowym Dn400 z wylotem do potoku Nil, wraz z 

wykonaniem systemowego odwodnienia liniowego, Wykonanie separatora substancji 

ropopochodnych, z by-pass’em zintegrowany z osadnikiem na kanalizacji deszczowej, 

Wykonanie nawierzchni utwardzonej ciągów pieszych o nawierzchni mineralno-żywicznej od 

ulicy Parkowej do cmentarza parafialnego, wraz z aranżacją zieleni w ich obrębie jaki i na 

terenach przyległych, Wykonanie nowych chodników z kostki betonowej – w tym dojść do 

projektowanych ciągów pieszych – bulwarów w strefie III, Oświetlenie bulwarów lampami 

dookólnymi na fundamencie prefabrykowanym o wysokości 4 m – 12 szt. Oświetlenie 

amfiteatru lampami parkowymi dookólnymi na fundamencie prefabrykowanym o wysokości 

4 m –– 3 szt. Oświetlenie trasy zjazdowej lampą parkową na fundamencie prefabrykowanym 

o wysokości 4 m – kierunkową – 1 szt. Demontaż jednej latarni na parkingu. Oświetlenie 

parkingu – 3 lampy parkowe 3 m – kierunkowe i 4 lampy dookólne 4 m – na fundamencie 



prefabrykowanym. Oświetlenie pergoli. Zasilanie fontanny, sceny z rozdzielnią chowaną w 

ziemi. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego. Ułożenie kabla 

YKY 3 x 4 mm2 w rurze ochronnej wzdłuż kanalizacji teletechnicznej. Wykonanie zabudowy 

w formie obiektów plenerowych małej architektury – takich jak: Stojaki na rowery – 3kpl. na 

5 rowerów, Wykonanie pergoli drewnianych z drewna odpornego na czynniki atmosferyczne. 

Dla niniejszego zadania zaprojektowano trzy pergole – 6-cio, 5-cio, 4-ro przęsłowe. 

Konstrukcja drewniana: słupy 14/14cm wysokość 250cm, belki poprzeczne 14/8cm 

rozpiętość 350cm, połączenia przęseł belki 12/14cm. Ławki – 39szt. o konstrukcji stalowej, 

ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9004, z siedziskiem i oparciem z 

drewna egzotycznego IROKO olejowane z barwnikiem np. palisander. Ławki o długości ok. 

190cm. Kosze na śmieci – 20szt. o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i lakierowanej 

proszkowo w kolorze RAL 9004, z drewna egzotycznego IROKO olejowane z barwnikiem 

np. palisander. Kosze o wysokości do ok. 75cm, pojemność do ok. 30l, Kosze na śmiecie ze 

specjalna kieszenią na psie odchody – komplementarne do koszy i ławek. Murki gabionowe 

projektuje się w zróżnicowanej wysokości. Te – wzdłuż bulwarów mające stanowić zarazem 

siedziska dla spacerowiczów, (podobnie jak siedziska amfiteatru) projektuje się na wysokość 

~45 cm (wraz z deskami siedzeń), natomiast elementy tarasu, jak i wzdłuż zejść ze skarpy 

projektuje się na wysokość ~80 cm. Szerokość ~38 – 40 cm. Projekt zakłada zgrzewane kosze 

stalowe, z drutu ocynkowanego 0,5cm w rozstawie co 50mm malowanego proszkowo w 

kolorze antracytowym – np. RAL 7016. Stopa fundamentowa do poziomu przemarzania 

gruntu. Słupki stabilizujące stalowe – min. 2 słupki na kosz. Wypełnienie koszy gabionowych 

sortowanym kruszywem ozdobnym wg. oferty producenta gabionów (kamienie ogrodowe-

sjenitowo-granitowe). Odlew figurki krokodyla - 2 szt., Małe rzeźby krokodyli (~40 -50 cm) 

– odlew nieżelazny – analogicznie jak rzeźba znajdująca się na płycie rynku. Zróżnicowane 

formy – co do pozycji figury, jednolite co do zastosowanego materiału. Wykonanie obiektów 

dla plenerowej aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży: Stoły do gier plenerowych – 5 

kpl. Betonowe stoły do gry w szachy. Blat wykonanych z płytek wtopionych w szlifowany 

beton. Siedziska i oparcie drewniane. Kolor listew – palisander. Siłownia plenerowa – zestaw 

(biegacz, orbitrek, prasa nożna +pylon, twister +stepper). Zjeżdżalnia dla dzieci (tzw. tyrolka) 

ok. 25,0m długości – niwelacja terenu z wykonaniem rampy startowej, rampy hamującej, oraz 

ustawienie konstrukcji drewnianej, Tor saneczkowy dla dzieci – w formie rynny ziemnej, z 

obwałowaniem, oraz niwelacja terenu pod rampę startową, Rampa dla deskorolkarzy - Zakup 

i montaż gotowych elementów – ramp o wymiarach ok. 210 x 71 x 30 cm (lub innych w 

zależności od wybranego producenta). Montaż 5 kompletów ramp (dwa elementy najazdowe 

wraz z podestem) w jednej linii, w uzgodnionym z Inwestorem miejscu – od strony ciągu 

wewnętrznego w stosunku do rzeki. Wykonanie sceny plenerowej z zadaszeniem, oraz 

utwardzeniem terenu wokół sceny o nawierzchni mineralno-żywicznej 

wodnoprzepuszczalnej. Nawierzchnia pod sceną z kostki betonowej gr. 8cm obramowanej z 

betonowych palisad wykonanych na ławie z betonu C12/15. Zadaszenie sceny plenerowej 

typu kopuły – struktura sferyczna z membrany nieprzepuszczającej światło o średnicy ok 

9,5m, wysokość ok. 4,75m. Wykonanie amfiteatru dla publiczności (murki gabionowe z 

siedziskami) ze schodami terenowymi z kostki. Konstrukcja – gabionowa, analogiczna do 

zaprojektowanych tu murków z siedziskami przy bulwarach i ogrodzenia tarasu widokowego 

na szczycie skarpy przy kościele parafialnym. Przewidziano zróżnicowanie ilości rzędów w 

zależności od wysokości skarpy i miejsca. Bezpośrednio przy budynków szaletów miejskich – 

4 rzędy siedzeń, za pomnikiem kardynała Wyszyńskiego 3 oraz w najwyższej części skarpy, 

za tylną nawą kościoła 6 rzędów. Wysokość siedzisk amfiteatru – 45 cm, szerokość ~ 38 – 40 

cm, długości w rzędach – zróżnicowane. Dojścia do siedzeń – wzdłuż skarpy za tylną nawą 

kościoła, oraz zejściem obok pomnika od płyty rynku Wykonanie niezbędnej infrastruktury 

dla obsługi projektowanych obiektów – skrzynki zasilające (w tym wpuszczane w grunt), 



Kurtyny wodne – 2 kpl.. Rodzaj kurtyn do ustalenia z Zamawiającym na etapie 

Wykonawstwa. Wykonanie zasilania systemu nawadniania kropelkowego oraz kurtyn 

wodnych: Zasilanie zalicznikowe zraszaczy (nawadnianie kropelkowe) od węzła WA z rur PE 

dn 25mm, L=66,0 m i L=146,0 m; od węzła W.A - WK1 – W.A z rur PE dn 40mm, L=4,0m 

Zasilanie zalicznikowe kurtyn wodnych z rur PE dn 40mm, L=51,0m i PE dn 25mm, 

L=29,0m, Przyłącz wody do systemu zraszaczy i kurtyn wodnych z rur PE dn 90mm, 

L=32,0m; na odcinku W.A. – W1.2 z rur PE dn 50mm, L=12,0m; na odcinku W.1.1 – W1.2 z 

rur PE dn 50mm, L=12,0m; Wykonanie otoczenia wokół pomnika kardynała Stefana 

Wyszyńskiego – murki, schody, płyta granitowa, niska zieleń, oświetlenie. Wykonanie 

fontanny multimedialnej (dla dzieci) z dyszami ukrytymi w poziomie nawierzchni 

(programowalna, zmienna wysokość strumienia wody oraz zmienne, barwne podświetlenie 

zintegrowane z dyszami, zdalne sterowanie), wraz z niezbędną infrastrukturą i 

pomieszczeniem technicznym. Fontanna składająca się minimum z trzech obrazów wodnych 

(sterowanych automatycznie przez układ programujący i zegara umieszczanego w szafie 

sterującej, falownika i sterownika). Strumienie fontanny podświetlane przez kolorowe 

reflektory LED RGB ze sterownikiem.: Nawierzchnia fontanny na zasadzie „mokrej 

posadzki” z niecka o wymiarach 550x1510cm na konstrukcji żelbetowej. Projektowana 

posadzka w obrębie pola fontanny została skomponowana z dwóch rodzajów płyt 

granitowych, szarych i grafitowych 60x60x6cm. W obrębie niecki fontanny płyty oparte na 

podporach dystansowych o regulowanej wysokości np. typu BUZON DPH 8 lub 

równoważnych. Nieckę fontanny wykonać jako monolityczną, żelbetową. Ściany o grubości 

20cm oraz dno niecki o grubości 20cm wykonane z betonu C25/30 W8. Niecka posadowiona 

na podkładzie z betonu C8/10. Komorę techniczną fontanny wykonać jako monolityczną, 

żelbetową. Grubość ścian i stropu przyjęto na 20 cm, zaś dno 25cm. W pomieszczeniu 

wykonać postument pod pompę. Dostęp do pomieszczenia poprzez właz żeliwny inspekcyjny 

wodoszczelny dn 1000/600 w klasie D400. Odprowadzenie ścieków z komory 

technologicznej zaprojektowano do studni rewizyjnej o rzędnych 203,67/201,12 

zlokalizowanej na kanalizacji sanitarnej w pobliżu komory. Długość odprowadzenia L = 

10,0m Przyłącz wody do fontanny PE dn 40mm, L=29,0m. Przyłącz kan. z fontanny PCV dn 

160mm L = 9,0m. Bariery bezpieczeństwa – dla niepełnosprawnych ok. 236mb. Bariery 

stalowe ocynkowane i malowane proszkowo wg. RAL 9004. Przebudowa istniejącego 

odcinka sieci gazu z rury stalowej dn 200 na gazociąg niskiego ciśnienia z rur PE HD 100 

SDR17,6 dn 250x14,8 mm L=25,0mb, Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kratek 

ściekowych, nadbudowa wykonana betonem. Zabezpieczenie sieci podziemnych rurami 

ochronnymi fi 110-160, Aranżacja zieleni – pielęgnacja drzew do pozostawienia wraz z 

nowymi nasadzeniami – drzew, krzewów i zieleni niskiej oraz trawników. Wg projektu 

zieleni. Obowiązki wykonawcy w zakresie wykonywanych nasadzeń: Wykonawca zadania 

winien uporządkować, przygotować teren pod nasadzenia, spulchnić glebę rodzimą, uzupełnić 

warstwą ziemi urodzajnej, żyznej lub kompostowej terenów przeznaczonych do obsady, 

zasilić nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi, zastosować absorbenty wody, wykonać 

nasadzenie roślin. Rośliny winny stanowić odpowiednio wyselekcjonowany materiał roślinny 

(pierwszej klasy jakości) o właściwościach i parametrach jakościowych zgodnych z 

zaleceniami szkółkarskimi, a także z wymogami Zamawiającego. Rośliny prawidłowo 

uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany tj. Rośliny 

odpowiednio rozkrzewione i ulistnione, zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych oraz objawów 

będącym skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz śladów żerowania 

szkodników. Rośliny winny posiadać dobrze wykształcony, nieuszkodzony system 

korzeniowy oraz prawidłowo wykształconą część naziemną i bryłę korzeniową. Każda roślina 

musi być zaopatrzona w etykietę opatrzoną nazwą gatunku i odmiany, formą uprawy, cechy 

przesadzania i wielkości. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za całość realizacji 



zamówienia, jakość wykonanych nasadzeń bez konieczności wykazywania przez 

Zamawiającego przyczyny złego stanu roślinności oraz ilości wysadzonych roślin. Z 

wykonanych czynności zostanie sporządzony protokół odbioru robót. Pielęgnacja zieleni 

począwszy od odbioru końcowego w pierwszym roku po nasadzenia leżeć będzie po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca przedstawi na etapie odbioru końcowego robót instrukcję 

pielęgnacji posadzonych roślin ze szczególnym uwzględnieniem ich przycinania, nawożenia 

w dawkach, opryskiwania, podlewania. Wykonawca po nasadzeniu roślin udzieli dwuletniej 

gwarancji w czasie trwania wegetacji roślin, a w przypadku wystąpienia chorób lub 

szkodników wymienia je na nowe, zdrowe i nieuszkodzone. Po tym okresie zostanie 

przeprowadzona kontrola udatności nasadzonych drzew, krzewów, bylin, posianych traw z 

której zostanie spisany protokół. Zadanie nr 3 – Rewitalizacja skweru - Strefa I: Ścieżki 

piesze (alejki o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm i mineralno-żywicznej 

wodoprzepuszczalnej o gr. 3cm, obramowane obrzeżem betonowym 8x30 na ławie z oporem 

z betonu C12/15) nawiązujące do znajdujących się w ogródku jordanowskim lub na placu 

rynku, Oświetlenie parkowe – słupy oświetlenia ulicznego 3,0 m na fundamencie 

prefabrykowanym, stalowe rury, ocynkowane malowane w kolorze RAL (uzgodnić na etapie 

realizacji) - 15 szt. wraz z linią kablową YAKY 4x35mm2 (0prawy oświetleniowe dookólne 

LED - 12szt. opraw o mocy 20W, 3 szt. opraw kierunkowych o mocy 29W). Wykonanie 

kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego. Ułożenie kabla YKY 3 x 4 mm2 w 

rurze ochronnej wzdłuż kanalizacji teletechnicznej. Montaż skrzynki sterowniczej globusa 

oraz wykonanie zasilania globusa. Oświetlenie pergoli. Wykonanie rzeźby plenerowej w 

formie kamiennego globusa z podświetleniem. Granitowa kula o średnicy 115cm – 

groszkowana (obszar mórz i oceanów) i polerowana – poler kontynentalny i wyspy. Obszar 

Polski i miejscowość – grawerowany. Kula osadzona na dwuczłonowej podstawie granitowej 

osadzonej na fundamencie. W kuli osadzona oś obrotowa (obrót naciskiem ręki), Pergole 

drewniane jako elementy architektury krajobrazu. Projektuje się dwie pergole 6-cio i 4-ro 

przęsłowe. Konstrukcja drewniana: słupy 14/14cm wysokość 250cm, belki poprzeczne 

14/8cm rozpiętość 350cm, połączenia przęseł belki 12/14cm. Elementy drewniane 

zaimpregnowane ciśnieniowo, dodatkowo pokryte preparatem zabezpieczającym i barwiącym 

drewno. Ławki – 18szt. o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w 

kolorze RAL 9004, z siedziskiem i oparciem z drewna egzotycznego IROKO olejowane z 

barwnikiem np. palisander. Ławki o długości ok. 190cm. Kosze na śmieci - 9szt. o konstrukcji 

stalowej, ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9004, z drewna 

egzotycznego IROKO olejowane z barwnikiem np. palisander. Kosze o wysokości do ok. 

75cm, pojemność do ok. 30l. Bariery bezpieczeństwa – dla niepełnosprawnych ok. 80mb. 

Bariery stalowe oczynkowane i malowane proszkowo wg. RAL 9004 Dostawa i montaż 

odlewu figurki krokodyla – 1 szt.. Małe rzeźby krokodyli (~40 -50 cm) – odlew nieżelazny – 

analogicznie jak rzeźba znajdująca się na płycie rynku. Zróżnicowane formy – co do pozycji 

figury, jednolite co do zastosowanego materiału. Wykonanie podziemnego ujęcia wody z 

zaworem i wodomierzem wraz z przyłączem wodociągowym PE dn 40 mm, L=14,0m, 

Zabezpieczenie sieci podziemnych rurami ochronnymi fi 110-160, Aranżacja zieleni – 

pielęgnacja drzew do pozostawienia wraz z nowymi nasadzeniami – drzew, krzewów i zieleni 

niskiej oraz trawników. Wg projektu zieleni. Obowiązki wykonawcy w zakresie 

wykonywanych nasadzeń: Wykonawca zadania winien uporządkować, przygotować teren pod 

nasadzenia, spulchnić glebę rodzimą, uzupełnić warstwą ziemi urodzajnej, żyznej lub 

kompostowej terenów przeznaczonych do obsady, zasilić nawozami mineralnymi 

wieloskładnikowymi, zastosować absorbenty wody, wykonać nasadzenie roślin. Rośliny 

winny stanowić odpowiednio wyselekcjonowany materiał roślinny (pierwszej klasy jakości) o 

właściwościach i parametrach jakościowych zgodnych z zaleceniami szkółkarskimi, a także z 

wymogami Zamawiającego. Rośliny prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 



charakterystycznego dla gatunku i odmiany tj. Rośliny odpowiednio rozkrzewione i 

ulistnione, zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych oraz objawów będącym skutkiem 

niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz śladów żerowania szkodników. Rośliny winny 

posiadać dobrze wykształcony, nieuszkodzony system korzeniowy oraz prawidłowo 

wykształconą część naziemną i bryłę korzeniową. Każda roślina musi być zaopatrzona w 

etykietę opatrzoną nazwą gatunku i odmiany, formą uprawy, cechy przesadzania i wielkości. 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za całość realizacji zamówienia, jakość 

wykonanych nasadzeń bez konieczności wykazywania przez Zamawiającego przyczyny złego 

stanu roślinności oraz ilości wysadzonych roślin. Z wykonanych czynności zostanie 

sporządzony protokół odbioru robót. Pielęgnacja zieleni począwszy od odbioru końcowego w 

pierwszym roku po nasadzenia leżeć będzie po stronie Wykonawcy. Wykonawca przedstawi 

na etapie odbioru końcowego robót instrukcję pielęgnacji posadzonych roślin ze szczególnym 

uwzględnieniem ich przycinania, nawożenia w dawkach, opryskiwania, podlewania. 

Wykonawca po nasadzeniu roślin udzieli dwuletniej gwarancji w czasie trwania wegetacji 

roślin, a w przypadku wystąpienia chorób lub szkodników wymienia je na nowe, zdrowe i 

nieuszkodzone. Po tym okresie zostanie przeprowadzona kontrola udatności nasadzonych 

drzew, krzewów, bylin, posianych traw z której zostanie spisany protokół. Monitoring Montaż 

kamer stałych – 11 szt. i 1 szt. obrotowej. Montaż hotspotów – 3 sz. Montaż i uruchomienie 

szafy teletechnicznej w Szaletach Miejskich zgodnie z opisem Montaż i uruchomienie szafy 

teletechnicznej w Zespole Szkól nr 1 Wykonanie okablowania światłowodowego 

poszczególnych urządzeń Wykonanie okablowania światłowodowego pomiędzy szafami 

telekomunikacyjnymi wzdłuż ul. Parkowej. Uruchomienie całej sieci monitoringu i hotspotów 

oraz włączenie ich do funkcjonującej sieci miejskiej. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

zadania z materiałów własnych. UWAGA: Dokumentacja projektowa na wykonanie robót 

budowlanych dostępna: Przedmiar robót /przedmiar ma charakter pomocniczy/ – Rozdział III 

SIWZ, Dokumentacja techniczna, istotne postanawiania umowy o roboty budowlane – 

Rozdział IV SIWZ. UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja 

projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w 

odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy 

aprobaty techniczne, patenty Zamawiający, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP 

dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od 

konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, 

jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i 

stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący 

minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania 

towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały 

równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu 

parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. 

Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić 

zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie 

mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą 

pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub 

wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie 

zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub 



materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca 

przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające 

równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli w 

opisie przedmiotu zamówienia jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Kolejność preferencji norm nalży zachować zgodnie z art. art. 30 ust. 1 pkt 2 

ustawy pzp. OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: Do 

obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu należeć będzie pełny zakres czynności, jak 

dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ponadto: Kontrola zgodności wykonania robót 

budowlanych pod względem technicznym, materiałów, użytkowym i ekonomicznym, z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami robót, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami, a także z zasadami wiedzy technicznej; Sprawdzenie jakości wykonanych robót i 

wbudowanych wyrobów budowalnych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów budowalnych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

Koordynacja robót poszczególnych branż; Sprawdzanie i odbiór robót budowalnych 

ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w próbach i 

odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowalnych i przekazanie ich do użytkowania; 

Przedkładanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej z wykonanych 

robót budowalnych ulegających zakryciu lub zanikających; Potwierdzenie faktycznie 

wykonanych robót oraz usunięcia wad; Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez 

Wykonawcę do odbioru częściowego i końcowego; Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych 

i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą, a w szczególności: czynności kontrolne 

i weryfikacja faktur; Potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy Robót Budowalnych, sprawdzenie i weryfikacji obmiarów i 

kosztorysów; Składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji (postępie 

robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących 

trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z 

Wykonawcą; Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót lub 

Zamawiającego oraz sporządzenie protokołów narad; Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w 

przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w 

umowie wynagrodzenia); Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę Robót i rękojmi; Doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów, oraz 

wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z 

obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego. Udział w pracach rozruchowych. 

Inne wynikające z umów o roboty budowlane – istotne postanowienia umowy o roboty 

budowlane – zamieszczone w Rozdziale IV SIWZ. Przedmiot zamówienia uszczegółowiony 

został w treści istotnych postanowieniach umowy stanowiących Rozdział V SIWZ. Realizacja 

przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1  

Dodatkowe kody CPV:  
 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  



Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2021-12-06 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy. Usługa nadzoru 

wykonywana będzie przez cały okres realizacji i odbioru robót budowlanych, oraz w okresie 

rękojmi i gwarancji Wykonawcy Robót Budowalnych. Inspektor nadzoru będzie uczestniczył 

w miarę potrzeb w przeglądach gwarancyjnych i ostatecznych oraz nadzorował prace 

związane z usunięciem ewentualnych usterek. Terminy robót budowlanych: Rozpoczęcie 

robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem pkt. 3.3.1 oraz 3.3.2. umowy 

(istotne postanowienia umowy – rozdział V SIWZ) Zakończenie robót: do 06.12.2021 r. z 

zastrzeżeniem, że termin wykonania zakresu rzeczowego dotyczącego ul. Parkowej do 

15.12.2020r. Przez zakończenie robót uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem. 

Szczegółowe informacje w umowie o roboty budowlane – Istotne postanowienia umowy o 

roboty budowlane zawarte w rozdziale IV SIWZ.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 55.000,00 PLN, Jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej bądź 

ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 



w postępowaniu.  

Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.1.2 SIWZ Zamawiający żąda od 

wykonawcy: Zamawiający żąda od wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego w pkt. 6.2.2 SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może 

złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli w 

dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN 

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych).  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej: Oceniając zdolność techniczną 

lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego 

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający 

wymaga żeby Wykonawca usługę wykonywała minimum jedna osoba o uprawnieniach 

inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej. 

Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia. 1. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że 

dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia: - inspektor nadzoru w branży drogowej – inspektor wiodący - inspektor nadzoru 

w branży mostowej, - inspektor nadzoru w branży elektrycznej, - inspektor nadzoru w branży 

instalacyjnej. Inspektor Nadzoru – branża drogowej – inspektor wiodący - 1 osoba –

wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w drogowej – bez ograniczeń - 

wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. poz. 831). albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać 

będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta 

musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od 

daty wystawienia uprawnień w branży drogowej. Inspektor Nadzoru – branża mostowa – 1 

osoba –wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności mostowej 

- bez ograniczeń - wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 

dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w 

zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. 

Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Inspektor Nadzoru – branża elektryczna – 1 osoba –wymagania: Osoba ta musi posiadać 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 



elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń - wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na 

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi 

posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty 

wystawienia uprawnień o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. Inspektor nadzoru – branża instalacyjnej – 1 osoba –

wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

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

kanalizacyjnych – bez ograniczeń - wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które 

pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia. 

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy 

liczyć od daty wystawienia uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

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

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 

1186 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r. poz. 2272), które pozwalać 

będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie objętym umową. Ilekroć w opisie 

warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób 

będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w 

sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego 

zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2019 r., poz. 

1117 t.j.). Poniższe punkty dotyczą wszystkich/osób wymienionych powyżej: Uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być 

zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 

290 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1278) o specjalności odpowiedniej do przedmiotu zamówienia – bez ograniczeń. Osoby 

będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są 

stosowane uprawnienia budowalne, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania 

wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z zastrzeżeniem punktu d). 

Osoby, jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z 

prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 



członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu 

inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności 

uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze 

świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu 

do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych 

podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu 

zawodowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny 

posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiającego dopuszcza zmianę tego 

wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza jeżyka 

polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a 

personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez 

Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wymienione powyżej osoby nie 

wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winny być 

traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego. Wykonawca spełni ten warunek udziału 

w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): 

wykonywał nadzór inwestorski na minimum jednym zadaniu nawet w sytuacji jeżeli były one 

wykonywane w ramach kilku umów obejmującą zagospodarowanie terenu w zakresie 

budowy / rozbudowy / przebudowy / remontu: - ciągów komunikacyjnych – chodników, - 

scen plenerowych, - infrastruktury technicznej (np. przyłączy wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej, oświetlenia, monitoringu), - stref rekreacyjnych (obiekty małej architektury), - 

obiektu mostowego lub kładki dla pieszych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 

2.000.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza aby w/w zakres robót wykonany był w 

różnych umowach / kontraktach. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty 

te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe: Inspektor Nadzoru – branża drogowej – inspektor wiodący - 1 osoba –

wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w drogowej – bez ograniczeń - 

wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. poz. 831). albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać 

będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta 

musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od 

daty wystawienia uprawnień w branży drogowej. Inspektor Nadzoru – branża mostowa – 1 

osoba –wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności mostowej 

- bez ograniczeń - wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 

dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w 



zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. 

Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Inspektor Nadzoru – branża elektryczna – 1 osoba –wymagania: Osoba ta musi posiadać 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń - wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na 

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi 

posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty 

wystawienia uprawnień o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. Inspektor nadzoru – branża instalacyjnej – 1 osoba –

wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

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

kanalizacyjnych – bez ograniczeń - wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które 

pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia. 

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy 

liczyć od daty wystawienia uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

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

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 



CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego 

Rozdział II SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdziała 

II Załącznik nr 5 do oferty SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia na poszczególne zadania mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału 

w postępowaniu. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca 

spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż: 55.000,00 PLN, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej bądź ekonomicznej wymaganych przez 

zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Zdolności 

technicznej lub zawodowej: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, 

zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na 

odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający wymaga żeby Wykonawca usługę wykonywała 

minimum jedna osoba o uprawnieniach inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-

budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej. 6.2.3.1. Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub 

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 1. Wykonawca spełni ten 

warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia: - inspektor nadzoru w branży 

drogowej – inspektor wiodący - inspektor nadzoru w branży mostowej, - inspektor nadzoru w 

branży elektrycznej, - inspektor nadzoru w branży instalacyjnej. Inspektor Nadzoru – branża 

drogowej – inspektor wiodący - 1 osoba –wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia 

budowlane w drogowej – bez ograniczeń - wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 



Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). albo 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora 

Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie 

doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień w 

branży drogowej. Inspektor Nadzoru – branża mostowa – 1 osoba –wymagania: Osoba ta 

musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności mostowej - bez ograniczeń - wydane 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. 

zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na 

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi 

posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty 

wystawienia uprawnień o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. Inspektor Nadzoru – branża elektryczna – 1 osoba –

wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń - 

wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać 

będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta 

musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od 

daty wystawienia uprawnień o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. Inspektor nadzoru – branża instalacyjnej – 1 osoba –

wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

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

kanalizacyjnych – bez ograniczeń - wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które 

pozwalać będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie niniejszego zamówienia. 

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy 

liczyć od daty wystawienia uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

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

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 

1186 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r. poz. 2272), które pozwalać 

będą na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie objętym umową. Ilekroć w opisie 

warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób 

będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w 

sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej 



samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego 

zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2019 r., poz. 

1117 t.j.). Poniższe punkty dotyczą wszystkich/osób wymienionych powyżej: Uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być 

zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 

290 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1278) o specjalności odpowiedniej do przedmiotu zamówienia – bez ograniczeń. Osoby 

będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są 

stosowane uprawnienia budowalne, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania 

wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z zastrzeżeniem punktu d). 

Osoby, jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z 

prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu 

inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności 

uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze 

świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu 

do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych 

podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu 

zawodowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny 

posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiającego dopuszcza zmianę tego 

wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza jeżyka 

polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a 

personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez 

Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wymienione powyżej osoby nie 

wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winny być 

traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego. Doświadczenie wykonawcy 

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonywał nadzór inwestorski na minimum 

jednym zadaniu nawet w sytuacji jeżeli były one wykonywane w ramach kilku umów 

obejmującą zagospodarowanie terenu w zakresie budowy / rozbudowy / przebudowy / 

remontu: - ciągów komunikacyjnych – chodników, - scen plenerowych, - infrastruktury 

technicznej (np. przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, 

monitoringu), - stref rekreacyjnych (obiekty małej architektury), - obiektu mostowego lub 

kładki dla pieszych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto. 

Zamawiający dopuszcza aby w/w zakres robót wykonany był w różnych umowach / 

kontraktach. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone 

na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, 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. W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawca 

musi to uwzględnić w składanej ofercie poprzez wskazanie tego podmiotu jako 

podwykonawcy lub osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i ma obowiązek 

ją wykonać. 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. 

Informacja ta musi być zawarta w ofercie. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał 

się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się 

do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 

6.1.2 oraz 6.1.3 SIWZ. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający na 

podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 w/w rozporządzenia. Wykonawcy 

mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje 

się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W 

takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki 

formalne określone w pkt 6.1 ppkt a) SIWZ niniejszej Instrukcji dla Wykonawców musi 

spełniać każdy z tych wykonawców (potwierdzone dokumentami wymaganymi w pkt 10.12 

ppkt a) SIWZ) Warunki merytoryczne udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1.2 oraz 

6.1.3 SIWZ winne spełniać łącznie podmioty składające ofertę wspólną. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 



24 ust.1 Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w pkt. 6.1.2 oraz 6.1.3 SIWZ i 

których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej Instrukcji, 

Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 

że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym 

mowa w pkt 6.12 uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od 

zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Dokumenty na potwierdzania spełniania warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu - w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy 

stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 3 do 

oferty. b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego 

oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 4 do oferty. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w pkt 6 SIWZ, tj. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.1.2 SIWZ Zamawiający żąda od 

wykonawcy: Zamawiający żąda od wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego w pkt. 6.2.2 SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może 

złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli w 

dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN 

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 6.1.3 SIWZ zamawiający żąda od 

wykonawcy: wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń 



okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej , są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja wykazu stanowi Rozdział II załącznik nr 1 

do oferty wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnych za nadzorowanie nad robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do 

nadzorowania robót budowlanych) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Propozycja wykazu stanowi rozdział II załącznik 

nr 2 do oferty Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone 

na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego 

oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. 

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. Zamawiający na 

podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 w/w rozporządzenia. 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 

5. PZP. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

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

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

wymagane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 

złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 



podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych 

pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca nie jest 

obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Zgodnie z art. 24 ust. 

11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdziała II Załącznik nr 5 do oferty. SIWZ.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień 

składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór 

stanowi Rozdział II załącznik nr 3 SIWZ b) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 4 

SIWZ c) Zobowiązanie do udostępnieniu (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu 

trzeciego) d) Dowód opłacenia wadium. e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed 

upływem terminu składania ofert w kwocie: 1.000,00 zł brutto W zależności od wyboru 

wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

Pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący 

rachunek Zamawiającego: Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej nr rachunku 20 9180 0008 

2001 0001 7792 0001 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed 

terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za termin 



wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego. 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); gwarancjach 

bankowych (oryginał); gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tj.) 

(oryginał). Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczenia musi: obejmować cały okres 

związania ofertą. obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie 

gwarancji /poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie 

zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje 

jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) 

przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób 

umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z 

podaniem imienia i nazwiska). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP. Zgodnie z w/w artykułem Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP , pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 

wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego 

wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający 

dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano wniesienia wadium. Wykonawca 

ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w podaniu numeru konta. Zamawiający 

prosi o wpisanie numeru konta. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 



 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 



 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena brutto 60,00 

Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego do stawienia się na Terenie budowy/w 

siedzibie Zamawiającego 
40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  



IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga od wykonawcy którego oferta 

zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział V SIWZ. Zakres 

świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. Zamawiający przewiduje w niniejszej SIWZ możliwość wprowadzenia zmian w 

zawartej umowie w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich 

zakres w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter 

oraz warunki wprowadzenia zmian. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w 

zawartej umowie. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest 

możliwa poprzez: zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę zakresu 

przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub, zmianę terminu/terminów 

określonych w umowie, a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań 

objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego 

rezultatów/celów; Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w pkt 10.1. mogą 

nastąpić między innymi w następujących przypadkach: Przewiduje się możliwość 

wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 

przypadku zmiany: Stawki podatku od towarów i usług. Wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 

r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.). W sytuacji 

wystąpienia okoliczności wskazanych pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 

umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio w zakresie zmiany stawki 

podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto w ten sposób, że zostanie ona 

odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT. W sytuacji wystąpienia 

okoliczności wskazanych pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać: wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty, o którą wzrosły koszty wykonywania zamówienia, 

w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do 

kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z 

podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio o różnice pomiędzy wynagrodzeniem 

minimalnym z dnia zawarcia Umowy, a wynagrodzeniem minimalnym wynikającym z nowo 

wydanych przepisów. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 3 Wykonawca 

składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany ysokości wynagrodzenia 

odpowiednio w zakresie dokonanych zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 



lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenia kwoty o którą wzrosły koszty związane z realizacją postanowień 

Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania obowiązkowym 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych 

w pkt 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia odpowiednio w zakresie dokonanych zmian zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.). 

Wniosek powinien zawierać Wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenia kwoty, o którą wzrosły koszty związane z realizacją postanowień Umowy, w 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmian zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.) 

na podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do kalkulacji ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z tą zmianą. W przypadku 

rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia – zmniejszenie 

wynagrodzenia o wartości wykonanych prac. Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w 

przedmiocie umowy, polegająca na zwiększeniu zakresu powyżej 5 % wartości robót 

budowalnych objęte nadzorem lub wydłużeniem terminu realizacji robót budowalnych 

objętych nadzorem powyżej 3 miesiąc. W przypadku określonym w pkt. 10.2.3. przewiduje 

się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, które prowadzą do podwyższenia 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Zmiana terminu wykonania Umowy: 

Na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Na skutek konieczności zmiany terminu 

realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych, Z 

powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, 

że działanie te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, Inne zmiany: W składzie 

osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod 

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć 

na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, że uprzednią zgodą Zamawiający 

wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowiska W zakresie 

podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: Powierzenie podwykonawcom innej 

części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy, Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji 

usług, o ile nie sprzeciwia się do postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Wszelkie zmiany treści umowy 

wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany 

do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i muszą 

być uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego dotycząca zmiany obowiązujących stawek 

podatku) powodująca, że realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się 



niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do 

których się odnosi, Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy, Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności 

np. właścicieli/użytkowników terenu/nieruchomości wobec zgodnych z umową i 

obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, 

pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót 

budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób 

związanych z realizacją przedmiotu umowy). Ponadto przewiduje się możliwość dokonania 

zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy: Wystąpi konieczność wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego, 

Oferta Wykonawcy realizującego usługę nie zawierała wskazania części, którą na etapie 

realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza 

zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez 

podwykonawców, Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca 

opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści 

zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę, Wykonawca rezygnuje z 

realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy Wynikną rozbieżności lub 

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony. Procedura 

podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w 

sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy; 

Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania; Zaistnieje potrzeba dokonania zmian 

dotyczących osób zaangażowanych w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w 

szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne), Zaistnieje nadzwyczajna 

zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie 

niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. Powyższe okoliczności stanowią zakres, 

charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie o których mowa w art. 144 

ust. 1 PZP. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące 

zmiany: danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w 

szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, danych teleadresowych, danych 

rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL będące następstwem sukcesji uniwersalnej 

dotyczącej stron Umowy, zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w 

Umowie – jeżeli jest wymagany. Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie 

Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do 

tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone 

sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności 



potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w 

wynagrodzeniu umownym. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod 

rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają 

formy szczególnej.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-05-11, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 

 


