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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: Gmina Myślenice
Adres pocztowy: ul. Rynek 8/9
Miejscowość: Myślenice

Kod pocztowy: 32-400

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 126392300

Osoba do kontaktów: Edyta Podmokły
E-mail: info@myslenice.pl

Faks: +48 126392305

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.myslenice.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-38
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług doradczych oraz czynności
związanych z zarządzaniem, kontrolną i nadzorem inwestorskim na etapie projektowania, realizacji, okresu
zgłaszania wad i gwarancji jakości, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówień publicznych
pn.:
a) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań, budowa wodociągu w Trzemeśni
przysiółek Radlanki – Kontrakt nr 29” - ,
b) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poręba - Kontrakt nr 30”,
c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów-IV etap - Kontrakt nr 31”,
d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Myślenicach ul. Asnyka, ul. Sobieskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Bergela, ul.
Daszyńskiego - Kontrakt nr 32”,
e) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice: Dół, Brzeg, oraz budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w miejscowości Krzyszkowice, Pustać - Kontrakt nr 33”,
f) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Droginia - Kontrakt nr 34”,
g) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada etap II - Kontrakt nr 35”,
h) „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice - Kontrakt nr 36”,
i) „Budowa kanalizacji opadowej w ciągu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w ramach rozdziału ścieków sanitarnych
od wód opadowych ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach, Przebudowa sieci wodociągowej i budowa
kanalizacji opadowej w ramach rozdziału ścieków sanitarnych od opadowych w ul. Gałczyńskiego, oraz na
odcinku od ul. Gałczyńskiego-Żeromskiego w Myślenicach - Kontrakt nr 37”,
j) „Przebudowa i rozbudowa Ujęcia Wody i Systemu Uzdatniania wody w Myślenicach - etap II. Budowa
brzegowego ujęcia wody o wydajności 0,092 m3/s w km 73+121,41 na prawym brzegu rzeki Raby - Kontrakt nr
38”,
oraz wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt powołanej w strukturze organizacyjnej Zamawiającego.
2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzą następujące części:
a) Część zamówienia nr 1 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 29”,
b) Część zamówienia nr 2 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 30”,
c) Część zamówienia nr 3 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 31”,
d) Część zamówienia nr 4 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 32”,
e) Część zamówienia nr 5 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 33”,
f) Część zamówienia nr 6 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 34”,
g) Część zamówienia nr 7 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 35”,
h) Część zamówienia nr 8 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 36”,
i) Część zamówienia nr 9 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 37”,
j) Część zamówienia nr 10 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 38”.
3. Usługi, w powyższym zakresie, będą świadczone przez zespół wykwalifikowanych inspektorów nadzoru
inwestorskiego posiadający kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług nadzoru inwestorskiego zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn.
zm.).
4. Usługi Nadzoru Inwestorskiego będą obejmowały w szczególności:
1) nadzór nad właściwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, zawartej w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego;
2) uczestniczenie w czasie przekazywania przez Zamawiającego Wykonawcy robót placu budowy,
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3) monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji umowy na roboty
budowlane;
4) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym w związku z
realizacją umowy na roboty budowlane;
5) rozliczenia finansowe pośrednie umowy na roboty budowlane;
6) końcowe rozliczenie finansowe zamówienia na roboty budowlane;
7) wykonywanie obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) tj.:
a) reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
procesu budowlanego z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.
8) koordynację czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i m.in. przy budowie obiektu budowlanego,
wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności,
wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów wchodzących w skład Zespołu jednego z nich jako
koordynatora ich czynności na budowie,
9) nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi (jeśli są wymagane);
10) wspieranie działań Zamawiającego, w zakresie działań pozostających, w związku z pełnionymi funkcjami
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
11) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiającego w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane;
12) uczestniczenie w trakcie dokonywania przez Zamawiającego odbioru obiektu, będącego przedmiotem
umowy na roboty budowlane, po upływie okresu rękojmi za wady obiektu;
13) wspieranie działań Zamawiającego w okresie gwarancji jakości udzielonych dla robót budowlanych
wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego (okres 36 miesięcy od dnia ukończenia i przejęcia robót przez
Zamawiającego). Wykonawca będzie pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w ten sposób, iż na wezwanie
Zamawiającego uczestniczyć będzie w czynnościach zgłaszania wad, odbiorów pogwarancyjnych, odbiorów po
usunięciu wad.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71520000
71000000
71600000
71631300

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
JRP.272.16.2013
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_jrpmyslenice
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-166697 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 240-417609 z dnia: 11/12/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
09/12/2013 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
1. Przedmiotem niniejszego
Sekcja: II.1.5) Krótki opis
zamówienia jest profesjonalne
świadczenie usług doradczych
zamówienia lub zakupu
oraz czynności związanych
z zarządzaniem, kontrolną i
nadzorem inwestorskim na etapie
projektowania, realizacji, okresu
zgłaszania wad i gwarancji jakości,
nad robotami budowlanymi
realizowanymi w ramach zamówień
publicznych pn.:
a) „Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości
Zasań, budowa wodociągu w
Trzemeśni przysiółek Radlanki –
Kontrakt nr 29” - ,
b) „Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Poręba - Kontrakt nr
30”,
c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Głogoczów-IV etap Kontrakt nr 31”,
d) „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Myślenicach ul. Asnyka, ul.
Sobieskiego, ul. Dąbrowskiego, ul.

Powinno być:
1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest profesjonalne
świadczenie usług doradczych
oraz czynności związanych
z zarządzaniem, kontrolną i
nadzorem inwestorskim na etapie
projektowania, realizacji, okresu
zgłaszania wad i gwarancji jakości,
nad robotami budowlanymi
realizowanymi w ramach zamówień
publicznych pn.:
a) „Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w miejscowości
Zasań, budowa wodociągu w
Trzemeśni przysiółek Radlanki –
Kontrakt nr 29” - ,
b) „Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Poręba - Kontrakt nr
30”,
c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Głogoczów-IV etap Kontrakt nr 31”,
d) „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Myślenicach ul. Asnyka, ul.
Sobieskiego, ul. Dąbrowskiego, ul.
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Bergela, ul. Daszyńskiego - Kontrakt Bergela, ul. Daszyńskiego - Kontrakt
nr 32”,
nr 32”,
e) „Budowa kanalizacji sanitarnej
e) „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Krzyszkowice:
w miejscowości Krzyszkowice:
Dół, Brzeg, oraz budowa sieci
Dół, Brzeg, oraz budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej w
kanalizacyjnej i wodociągowej w
miejscowości Krzyszkowice, Pustać - miejscowości Krzyszkowice, Pustać Kontrakt nr 33”,
Kontrakt nr 33”,
f) „Budowa kanalizacji sanitarnej w f) „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Droginia - Kontrakt nr miejscowości Droginia - Kontrakt nr
34”,
34”,
g) „Budowa kanalizacji sanitarnej
g) „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Zawada etap II w miejscowości Zawada etap II Kontrakt nr 35”,
Kontrakt nr 35”,
h) „Budowa i przebudowa sieci
h) „Budowa i przebudowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na
wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie miasta Myślenice - Kontrakt terenie miasta Myślenice - Kontrakt
nr 36”,
nr 36”,
i) „Budowa kanalizacji opadowej w i) „Budowa kanalizacji opadowej w
ciągu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego ciągu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego
w ramach rozdziału ścieków
w ramach rozdziału ścieków
sanitarnych od wód opadowych
sanitarnych od wód opadowych
ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego
ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego
w Myślenicach, Przebudowa sieci
w Myślenicach, Przebudowa sieci
wodociągowej i budowa kanalizacji wodociągowej i budowa kanalizacji
opadowej w ramach rozdziału
opadowej w ramach rozdziału
ścieków sanitarnych od opadowych ścieków sanitarnych od opadowych
w ul. Gałczyńskiego, oraz na odcinku w ul. Gałczyńskiego, oraz na odcinku
od ul. Gałczyńskiego-Żeromskiego w od ul. Gałczyńskiego-Żeromskiego w
Myślenicach - Kontrakt nr 37”,
Myślenicach - Kontrakt nr 37”,
j) „Przebudowa i rozbudowa Ujęcia oraz wspieranie działań Jednostki
Wody i Systemu Uzdatniania
Realizującej Projekt powołanej
wody w Myślenicach - etap II.
w strukturze organizacyjnej
Budowa brzegowego ujęcia wody
Zamawiającego.
o wydajności 0,092 m3/s w km
2. W zakres zamówienia
73+121,41 na prawym brzegu rzeki wskazanego w pkt 1 wchodzą
Raby - Kontrakt nr 38”,
następujące części:
oraz wspieranie działań Jednostki
a) Część zamówienia nr 1 – „Usługi
Realizującej Projekt powołanej
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
w strukturze organizacyjnej
29”,
Zamawiającego.
b) Część zamówienia nr 2 – „Usługi
2. W zakres zamówienia
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
wskazanego w pkt 1 wchodzą
30”,
następujące części:
c) Część zamówienia nr 3 – „Usługi
a) Część zamówienia nr 1 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem
Inspektorów nadzoru nad kontraktem 31”,
29”,
d) Część zamówienia nr 4 – „Usługi
b) Część zamówienia nr 2 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem
Inspektorów nadzoru nad kontraktem 32”,
30”,
e) Część zamówienia nr 5 – „Usługi
c) Część zamówienia nr 3 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem
Inspektorów nadzoru nad kontraktem 33”,
31”,
f) Część zamówienia nr 6 – „Usługi
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
34”,
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d) Część zamówienia nr 4 – „Usługi g) Część zamówienia nr 7 – „Usługi
Inspektorów nadzoru nad kontraktem Inspektorów nadzoru nad kontraktem
32”,
35”,
e) Część zamówienia nr 5 – „Usługi h) Część zamówienia nr 8 – „Usługi
Inspektorów nadzoru nad kontraktem Inspektorów nadzoru nad kontraktem
33”,
36”,
f) Część zamówienia nr 6 – „Usługi i) Część zamówienia nr 9 – „Usługi
Inspektorów nadzoru nad kontraktem Inspektorów nadzoru nad kontraktem
34”,
37”,
g) Część zamówienia nr 7 – „Usługi 3. Usługi, w powyższym zakresie,
Inspektorów nadzoru nad kontraktem będą świadczone przez zespół
35”,
wykwalifikowanych inspektorów
h) Część zamówienia nr 8 – „Usługi nadzoru inwestorskiego posiadający
Inspektorów nadzoru nad kontraktem kwalifikacje i uprawnienia do
36”,
wykonywania usług nadzoru
i) Część zamówienia nr 9 – „Usługi inwestorskiego zgodnie z
Inspektorów nadzoru nad kontraktem wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
37”,
1994 roku Prawo budowlane (t. j.:
j) Część zamówienia nr 10 – „Usługi Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z
Inspektorów nadzoru nad kontraktem późn. zm.).
38”.
4. Usługi Nadzoru Inwestorskiego
3. Usługi, w powyższym zakresie,
będą obejmowały w szczególności:
będą świadczone przez zespół
1) nadzór nad właściwym
wykwalifikowanych inspektorów
wykonaniem umowy na roboty
nadzoru inwestorskiego posiadający budowlane, zawartej w związku z
kwalifikacje i uprawnienia do
realizacją zadania inwestycyjnego;
wykonywania usług nadzoru
2) uczestniczenie w czasie
inwestorskiego zgodnie z
przekazywania przez
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca Zamawiającego Wykonawcy robót
1994 roku Prawo budowlane (t. j.:
placu budowy,
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z 3) monitoring, nadzór, kontrola,
późn. zm.).
raportowanie i sprawozdawczość w
4. Usługi Nadzoru Inwestorskiego
zakresie realizacji umowy na roboty
będą obejmowały w szczególności: budowlane;
1) nadzór nad właściwym
4) monitoring, kontrola, raportowanie
wykonaniem umowy na roboty
i sprawozdawczość w zakresie
budowlane, zawartej w związku z
rzeczowym i finansowym w związku
realizacją zadania inwestycyjnego; z realizacją umowy na roboty
2) uczestniczenie w czasie
budowlane;
przekazywania przez
5) rozliczenia finansowe pośrednie
Zamawiającego Wykonawcy robót umowy na roboty budowlane;
placu budowy,
6) końcowe rozliczenie finansowe
3) monitoring, nadzór, kontrola,
zamówienia na roboty budowlane;
raportowanie i sprawozdawczość w 7) wykonywanie obowiązków
zakresie realizacji umowy na roboty Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
budowlane;
zgodnie z przepisami prawa
4) monitoring, kontrola, raportowanie obowiązującego w Polsce, w
i sprawozdawczość w zakresie
szczególności z ustawą z dnia 7
rzeczowym i finansowym w związku lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
z realizacją umowy na roboty
jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.
budowlane;
1118 z późn. zm.) tj.:
5) rozliczenia finansowe pośrednie
umowy na roboty budowlane;
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6) końcowe rozliczenie finansowe
a) reprezentowanie Inwestora
zamówienia na roboty budowlane; (Zamawiającego) na budowie przez
7) wykonywanie obowiązków
sprawowanie kontroli zgodności
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego realizacji procesu budowlanego z
zgodnie z przepisami prawa
projektem i pozwoleniem na budowę,
obowiązującego w Polsce, w
przepisami oraz zasadami wiedzy
szczególności z ustawą z dnia 7
technicznej;
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst b) sprawdzanie jakości
jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.
wykonywanych robót i wbudowanych
1118 z późn. zm.) tj.:
wyrobów budowlanych, a w
a) reprezentowanie Inwestora
szczególności zapobieganie
(Zamawiającego) na budowie przez zastosowaniu wyrobów budowlanych
sprawowanie kontroli zgodności
wadliwych i niedopuszczonych do
realizacji procesu budowlanego z
stosowania w budownictwie;
projektem i pozwoleniem na budowę, c) sprawdzanie i odbiór robót
przepisami oraz zasadami wiedzy
budowlanych ulegających zakryciu
technicznej;
lub zanikających, uczestniczenie w
b) sprawdzanie jakości
próbach i odbiorach technicznych
wykonywanych robót i wbudowanych instalacji, urządzeń technicznych
wyrobów budowlanych, a w
oraz przygotowanie i udział w
szczególności zapobieganie
czynnościach odbioru gotowych
zastosowaniu wyrobów budowlanych obiektów budowlanych i
wadliwych i niedopuszczonych do
przekazywanie ich do użytkowania;
stosowania w budownictwie;
d) potwierdzanie faktycznie
c) sprawdzanie i odbiór robót
wykonanych robót oraz usunięcia
budowlanych ulegających zakryciu wad, a także, kontrolowanie
lub zanikających, uczestniczenie w rozliczeń budowy.
próbach i odbiorach technicznych
8) koordynację czynności
instalacji, urządzeń technicznych
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
oraz przygotowanie i udział w
i m.in. przy budowie obiektu
czynnościach odbioru gotowych
budowlanego, wymagającego
obiektów budowlanych i
ustanowienia inspektorów nadzoru
przekazywanie ich do użytkowania; inwestorskiego w zakresie różnych
d) potwierdzanie faktycznie
specjalności, wyznaczenie
wykonanych robót oraz usunięcia
spośród Kluczowych Specjalistów
wad, a także, kontrolowanie
wchodzących w skład Zespołu
rozliczeń budowy.
jednego z nich jako koordynatora ich
8) koordynację czynności
czynności na budowie,
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 9) nadzór nad odbiorami, próbami
i m.in. przy budowie obiektu
końcowymi i eksploatacyjnymi (jeśli
budowlanego, wymagającego
są wymagane);
ustanowienia inspektorów nadzoru 10) wspieranie działań
inwestorskiego w zakresie różnych Zamawiającego, w zakresie
specjalności, wyznaczenie
działań pozostających, w związku z
spośród Kluczowych Specjalistów
pełnionymi funkcjami Inspektorów
wchodzących w skład Zespołu
Nadzoru Inwestorskiego,
jednego z nich jako koordynatora ich 11) konsultacje, doradztwo i
czynności na budowie,
analiza ryzyk Zamawiającego w
9) nadzór nad odbiorami, próbami
trakcie realizacji umowy na roboty
końcowymi i eksploatacyjnymi (jeśli budowlane;
są wymagane);
12) uczestniczenie w trakcie
10) wspieranie działań
dokonywania przez Zamawiającego
Zamawiającego, w zakresie
odbioru obiektu, będącego
działań pozostających, w związku z przedmiotem umowy na roboty
pełnionymi funkcjami Inspektorów
budowlane, po upływie okresu
Nadzoru Inwestorskiego,
rękojmi za wady obiektu;
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11) konsultacje, doradztwo i
analiza ryzyk Zamawiającego w
trakcie realizacji umowy na roboty
budowlane;
12) uczestniczenie w trakcie
dokonywania przez Zamawiającego
odbioru obiektu, będącego
przedmiotem umowy na roboty
budowlane, po upływie okresu
rękojmi za wady obiektu;
13) wspieranie działań
Zamawiającego w okresie gwarancji
jakości udzielonych dla robót
budowlanych wykonanych w
ramach zadania inwestycyjnego
(okres 36 miesięcy od dnia
ukończenia i przejęcia robót przez
Zamawiającego). Wykonawca
będzie pozostawać do dyspozycji
Zamawiającego w ten sposób,
iż na wezwanie Zamawiającego
uczestniczyć będzie w czynnościach
zgłaszania wad, odbiorów
pogwarancyjnych, odbiorów po
usunięciu wad.

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
1. Zamówienie należy wykonać w
Sekcja: II.2.1) Całkowita wielkość lub okresie realizacji robót budowlanych
oraz w okresie rozliczenia robót
zakres
najpóźniej:
1) Część zamówienia nr 1 - w
terminie do dnia 30.05.2015r.,
2) Część zamówienia nr 2 - w
terminie do dnia 30.01.2015r.,
3) Część zamówienia nr 3 - w
terminie do dnia 30.10.2014r.,
4) Część zamówienia nr 4 - w
terminie do dnia 30.12.2014r.,
5) Część zamówienia nr 5 - w
terminie do dnia 30.12.2014r.,
6) Część zamówienia nr 6 - w
terminie do dnia 30.04.2015r.,
7) Część zamówienia nr 7 - w
terminie do dnia 30.04.2015r.,
8) Część zamówienia nr 8 - w
terminie do dnia 30.12.2014r.,
9) Część zamówienia nr 9 - w
terminie do dnia 30.12.2014r.,
10) Część zamówienia nr 10 - w
terminie do dnia 30.04.2015r.,
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
następujących terminów
szczegółowych:

13) wspieranie działań
Zamawiającego w okresie gwarancji
jakości udzielonych dla robót
budowlanych wykonanych w
ramach zadania inwestycyjnego
(okres 36 miesięcy od dnia
ukończenia i przejęcia robót przez
Zamawiającego). Wykonawca
będzie pozostawać do dyspozycji
Zamawiającego w ten sposób,
iż na wezwanie Zamawiającego
uczestniczyć będzie w czynnościach
zgłaszania wad, odbiorów
pogwarancyjnych, odbiorów po
usunięciu wad

Powinno być:
1. Zamówienie należy wykonać w
okresie realizacji robót budowlanych
oraz w okresie rozliczenia robót
najpóźniej:
1) Część zamówienia nr 1 - w
terminie do dnia 30.05.2015r.,
2) Część zamówienia nr 2 - w
terminie do dnia 30.01.2015r.,
3) Część zamówienia nr 3 - w
terminie do dnia 30.10.2014r.,
4) Część zamówienia nr 4 - w
terminie do dnia 30.12.2014r.,
5) Część zamówienia nr 5 - w
terminie do dnia 30.12.2014r.,
6) Część zamówienia nr 6 - w
terminie do dnia 30.04.2015r.,
7) Część zamówienia nr 7 - w
terminie do dnia 30.04.2015r.,
8) Część zamówienia nr 8 - w
terminie do dnia 30.12.2014r.,
9) Część zamówienia nr 9 - w
terminie do dnia 30.12.2014r.,
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
następujących terminów
szczegółowych:
1) Część zamówienia nr 1:
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1) Część zamówienia nr 1:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – do dnia
30.04.2015r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
2) Część zamówienia nr 2:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 31.12.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
3) Część zamówienia nr 3:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 30.09.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
4) Część zamówienia nr 4:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 30.11.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
5) Część zamówienia nr 5:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 30.11.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
6) Część zamówienia nr 6:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 31.03.2015r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
7) Część zamówienia nr 7:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 31.03.2015r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
8) Część zamówienia nr 8:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 30.11.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
9) Część zamówienia nr 9:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 30.11.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
10) Część zamówienia nr 10:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 31.03.2015r.

a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – do dnia
30.04.2015r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
2) Część zamówienia nr 2:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 31.12.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
3) Część zamówienia nr 3:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 30.09.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
4) Część zamówienia nr 4:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 30.11.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
5) Część zamówienia nr 5:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 30.11.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
6) Część zamówienia nr 6:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 31.03.2015r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
7) Część zamówienia nr 7:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 31.03.2015r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
8) Część zamówienia nr 8:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 30.11.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
9) Część zamówienia nr 9:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – 30.11.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
2. Na okres realizacji zamówienia
składają się:
1) Część zamówienia nr 1:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
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b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy.
2. Na okres realizacji zamówienia
składają się:
1) Część zamówienia nr 1:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.04.2015r roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
2) Część zamówienia nr 2:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 31.12.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
3) Część zamówienia nr 3:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.09.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
4) Część zamówienia nr 4:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.11.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
5) Część zamówienia nr 5:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.11.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
6) Część zamówienia nr 6:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany

termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.04.2015r roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
2) Część zamówienia nr 2:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 31.12.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
3) Część zamówienia nr 3:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.09.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
4) Część zamówienia nr 4:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.11.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
5) Część zamówienia nr 5:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.11.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
6) Część zamówienia nr 6:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 31.03.2015 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
7) Część zamówienia nr 7:
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 31.03.2015 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
7) Część zamówienia nr 7:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 31.03.2015 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
8) Część zamówienia nr 8:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.11.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
9) Część zamówienia nr 9:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.11.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
10) Część zamówienia nr 10:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 31.03.2015 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
Okres rozliczeniowy biegnie
równolegle z okresem zgłaszania
wad.
3. Okres rozliczeniowy wynosi
30 dni. Szczegółowo warunki
płatności zostały określone w Tomie
II niniejszej SIWZ.

a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 31.03.2015 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
8) Część zamówienia nr 8:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.11.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
9) Część zamówienia nr 9:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.11.2014 roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
Okres rozliczeniowy biegnie
równolegle z okresem zgłaszania
wad.
3. Okres rozliczeniowy wynosi
30 dni. Szczegółowo warunki
płatności zostały określone w Tomie
II niniejszej SIWZ.

Zamiast:

Powinno być:

Część nr: 1 Nazwa: Usługi
Część nr: 1 Nazwa: Usługi
Inspektorów nadzoru nad kontraktem Inspektorów nadzoru nad kontraktem
29
29
1)
1)Krótki opis
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Sekcja: II.3) Czas trwania
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części
zamówienia lub termin realizacji
Przedmiotem niniejszej części
zamówienia jest profesjonalne
świadczenie usług doradczych
Informacje o częściach zamówienia zamówienia jest profesjonalne
świadczenie usług doradczych
oraz czynności związanych
oraz czynności związanych
z zarządzaniem, kontrolną i
z zarządzaniem, kontrolną i
nadzorem inwestorskim na etapie
nadzorem inwestorskim na etapie
projektowania, realizacji, okresu
projektowania, realizacji, okresu
zgłaszania wad i gwarancji jakości,
zgłaszania wad i gwarancji jakości, nad robotami budowlanymi
nad robotami budowlanymi
realizowanymi w ramach zamówienia
realizowanymi w ramach zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci
publicznego pn.: „Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
wodociągowej i kanalizacyjnej
w miejscowości Zasań, budowa
w miejscowości Zasań, budowa
wodociągu w Trzemeśni przysiółek
wodociągu w Trzemeśni przysiółek Radlanki – Kontrakt nr 29”
Radlanki – Kontrakt nr 29”
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
2)
71520000, 71000000, 71600000,
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71631300
71520000, 71000000, 71600000,
3)Wielkość lub zakres
71631300
Zamówienie należy wykonać w
3)
okresie realizacji robót budowlanych
Wielkość lub zakres
oraz w okresie rozliczenia robót
Zamówienie należy wykonać w
najpóźniej: do dnia 30.05.2015r.,
okresie realizacji robót budowlanych z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
oraz w okresie rozliczenia robót
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
najpóźniej: do dnia 30.05.2015r.,
następujących terminów
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
szczegółowych:
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
a) okres realizacji kontraktu
następujących terminów
wykonawczego – do dnia
szczegółowych:
30.04.2015r.
a) okres realizacji kontraktu
b) okres zgłaszania wad - 36
wykonawczego – do dnia
miesięcy;
30.04.2015r.
2. Na okres realizacji zamówienia
b) okres zgłaszania wad - 36
składają się:
miesięcy;
a) okres realizacji robót w ramach
2. Na okres realizacji zamówienia
zadania inwestycyjnego – zakładany
składają się:
termin zakończenia realizacji robót
a) okres realizacji robót w ramach
upływa w dniu 30.04.2015r roku.
zadania inwestycyjnego – zakładany b) okres rozliczeniowy dla robót
termin zakończenia realizacji robót budowlanych wynoszący 30 dni od
upływa w dniu 30.04.2015r roku.
daty prawidłowego zakończenia
b) okres rozliczeniowy dla robót
umowy o roboty budowlane;
budowlanych wynoszący 30 dni od 4)Informacje o różnych datach
daty prawidłowego zakończenia
dotyczących czasu trwania lub
umowy o roboty budowlane;
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
4)
5)Informacje dodatkowe na temat
Informacje o różnych datach
części zamówienia
dotyczących czasu trwania lub
1. Zamawiający przewiduje
rozpoczęcia/realizacji zamówienia możliwość udzielenia zamówień
5)
uzupełniających, o których mowa
Informacje dodatkowe na temat
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
części zamówienia
wysokości 50% zamówienia
podstawowego.
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1. Zamawiający przewiduje
2. Zamawiający informuje, iż
możliwość udzielenia zamówień
na podstawie art. 93 ust. 1a
uzupełniających, o których mowa
u.p.z.p. przewiduje możliwość
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
unieważnieniapostępowania o
wysokości 50% zamówienia
udzielenie niniejszego zamówienia,
podstawowego.
jeżeli środki pochodzące z budżetu
2. Zamawiający informuje, iż
Unii Europejskiej orazniepodlegające
na podstawie art. 93 ust. 1a
zwrotowi środki z pomocy udzielonej
u.p.z.p. przewiduje możliwość
przez państwa członkowskie
unieważnieniapostępowania o
Europejskiego Porozumieniao
udzielenie niniejszego zamówienia, Wolnym Handlu (EFTA), które
jeżeli środki pochodzące z budżetu Zamawiający zamierzał przeznaczyć
Unii Europejskiej orazniepodlegające na sfinansowanie całości lub
zwrotowi środki z pomocy udzielonej częścizamówienia, nie zostaną mu
przez państwa członkowskie
przyznane.
Europejskiego Porozumieniao
Część nr: 2 Nazwa: Usługi
Wolnym Handlu (EFTA), które
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
Zamawiający zamierzał przeznaczyć 30
na sfinansowanie całości lub
1)Krótki opis
częścizamówienia, nie zostaną mu Przedmiotem niniejszej części
przyznane.
zamówienia jest profesjonalne
Część nr: 2 Nazwa: Usługi
świadczenie usług doradczych
Inspektorów nadzoru nad kontraktem oraz czynności związanych
30
z zarządzaniem, kontrolną i
1)
nadzorem inwestorskim na etapie
Krótki opis
projektowania, realizacji, okresu
Przedmiotem niniejszej części
zgłaszania wad i gwarancji jakości,
zamówienia jest profesjonalne
nad robotami budowlanymi
świadczenie usług doradczych
realizowanymi w ramach zamówienia
oraz czynności związanych
publicznego pn.: „Budowa sieci
z zarządzaniem, kontrolną i
wodociągowej w miejscowości
nadzorem inwestorskim na etapie
Poręba - Kontrakt nr 30”
projektowania, realizacji, okresu
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
zgłaszania wad i gwarancji jakości, 71520000, 71000000, 71600000,
nad robotami budowlanymi
71631300
realizowanymi w ramach zamówienia 3)Wielkość lub zakres
publicznego pn.: „Budowa sieci
Zamówienie należy wykonać w
wodociągowej w miejscowości
okresie realizacji robót budowlanych
Poręba - Kontrakt nr 30”
oraz w okresie rozliczenia robót
2)
najpóźniej: do dnia 30.01.2015r.,
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
71520000, 71000000, 71600000,
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
71631300
następujących terminów
3)
szczegółowych:
Wielkość lub zakres
a) okres realizacji kontraktu
Zamówienie należy wykonać w
wykonawczego – do dnia
okresie realizacji robót budowlanych 31.12.2014r.
oraz w okresie rozliczenia robót
b) okres zgłaszania wad - 36
najpóźniej: do dnia 30.01.2015r.,
miesięcy;
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
2. Na okres realizacji zamówienia
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
składają się:
następujących terminów
a) okres realizacji robót w ramach
szczegółowych:
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 31.12.2014r roku.
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a) okres realizacji kontraktu
b) okres rozliczeniowy dla robót
wykonawczego – do dnia
budowlanych wynoszący 30 dni od
31.12.2014r.
daty prawidłowego zakończenia
b) okres zgłaszania wad - 36
umowy o roboty budowlane;
miesięcy;
4)Informacje o różnych datach
2. Na okres realizacji zamówienia
dotyczących czasu trwania lub
składają się:
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
a) okres realizacji robót w ramach
5)Informacje dodatkowe na temat
zadania inwestycyjnego – zakładany części zamówienia
termin zakończenia realizacji robót 1. Zamawiający przewiduje
upływa w dniu 31.12.2014r roku.
możliwość udzielenia zamówień
b) okres rozliczeniowy dla robót
uzupełniających, o których mowa
budowlanych wynoszący 30 dni od w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
daty prawidłowego zakończenia
wysokości 50% zamówienia
umowy o roboty budowlane;
podstawowego.
4)
2. Zamawiający informuje, iż
Informacje o różnych datach
na podstawie art. 93 ust. 1a
dotyczących czasu trwania lub
u.p.z.p. przewiduje możliwość
rozpoczęcia/realizacji zamówienia unieważnieniapostępowania o
5)
udzielenie niniejszego zamówienia,
Informacje dodatkowe na temat
jeżeli środki pochodzące z budżetu
części zamówienia
Unii Europejskiej orazniepodlegające
1. Zamawiający przewiduje
zwrotowi środki z pomocy udzielonej
możliwość udzielenia zamówień
przez państwa członkowskie
uzupełniających, o których mowa
Europejskiego Porozumieniao
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
Wolnym Handlu (EFTA), które
wysokości 50% zamówienia
Zamawiający zamierzał przeznaczyć
podstawowego.
na sfinansowanie całości lub
2. Zamawiający informuje, iż
częścizamówienia, nie zostaną mu
na podstawie art. 93 ust. 1a
przyznane.
u.p.z.p. przewiduje możliwość
Część nr: 3 Nazwa: Usługi
unieważnieniapostępowania o
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
udzielenie niniejszego zamówienia, 31
jeżeli środki pochodzące z budżetu 1)Krótki opis
Unii Europejskiej orazniepodlegające Przedmiotem niniejszej części
zwrotowi środki z pomocy udzielonej zamówienia jest profesjonalne
przez państwa członkowskie
świadczenie usług doradczych
Europejskiego Porozumieniao
oraz czynności związanych
Wolnym Handlu (EFTA), które
z zarządzaniem, kontrolną i
Zamawiający zamierzał przeznaczyć nadzorem inwestorskim na etapie
na sfinansowanie całości lub
projektowania, realizacji, okresu
częścizamówienia, nie zostaną mu zgłaszania wad i gwarancji jakości,
przyznane.
nad robotami budowlanymi
Część nr: 3 Nazwa: Usługi
realizowanymi w ramach zamówienia
Inspektorów nadzoru nad kontraktem publicznego pn.: „Budowa
31
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
1)
Głogoczów-IV etap - Kontrakt nr 31”
Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Przedmiotem niniejszej części
71520000, 71000000, 71600000,
zamówienia jest profesjonalne
71631300
świadczenie usług doradczych
3)Wielkość lub zakres
oraz czynności związanych
Zamówienie należy wykonać w
z zarządzaniem, kontrolną i
okresie realizacji robót budowlanych
nadzorem inwestorskim na etapie
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projektowania, realizacji, okresu
oraz w okresie rozliczenia robót
zgłaszania wad i gwarancji jakości, najpóźniej: do dnia 30.10.2014r.,
nad robotami budowlanymi
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
realizowanymi w ramach zamówienia ppkt 13) IDW, z zachowaniem
publicznego pn.: „Budowa
następujących terminów
kanalizacji sanitarnej w miejscowości szczegółowych:
Głogoczów-IV etap - Kontrakt nr 31” a) okres realizacji kontraktu
2)
wykonawczego – do dnia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30.09.2014r.
71520000, 71000000, 71600000,
b) okres zgłaszania wad - 36
71631300
miesięcy;
3)
2. Na okres realizacji zamówienia
Wielkość lub zakres
składają się:
Zamówienie należy wykonać w
a) okres realizacji robót w ramach
okresie realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego – zakładany
oraz w okresie rozliczenia robót
termin zakończenia realizacji robót
najpóźniej: do dnia 30.10.2014r.,
upływa w dniu 30.09.2014r roku.
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
b) okres rozliczeniowy dla robót
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
budowlanych wynoszący 30 dni od
następujących terminów
daty prawidłowego zakończenia
szczegółowych:
umowy o roboty budowlane;
a) okres realizacji kontraktu
4)Informacje o różnych datach
wykonawczego – do dnia
dotyczących czasu trwania lub
30.09.2014r.
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
b) okres zgłaszania wad - 36
5)Informacje dodatkowe na temat
miesięcy;
części zamówienia
2. Na okres realizacji zamówienia
1. Zamawiający przewiduje
składają się:
możliwość udzielenia zamówień
a) okres realizacji robót w ramach
uzupełniających, o których mowa
zadania inwestycyjnego – zakładany w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
termin zakończenia realizacji robót wysokości 50% zamówienia
upływa w dniu 30.09.2014r roku.
podstawowego.
b) okres rozliczeniowy dla robót
2. Zamawiający informuje, iż na
budowlanych wynoszący 30 dni od podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
daty prawidłowego zakończenia
przewiduje możliwość unieważnienia
umowy o roboty budowlane;
postępowania o udzielenie
4)
niniejszego zamówienia, jeżeli
Informacje o różnych datach
środki pochodzące z budżetu Unii
dotyczących czasu trwania lub
Europejskiej oraz niepodlegające
rozpoczęcia/realizacji zamówienia zwrotowi środki z pomocy udzielonej
5)
przez państwa członkowskie
Informacje dodatkowe na temat
Europejskiego Porozumienia o
części zamówienia
Wolnym Handlu (EFTA), które
1. Zamawiający przewiduje
Zamawiający zamierzał przeznaczyć
możliwość udzielenia zamówień
na sfinansowanie całości lub
uzupełniających, o których mowa
części zamówienia, nie zostaną mu
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
przyznane.
wysokości 50% zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Usługi
podstawowego.
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
2. Zamawiający informuje, iż na
32
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
1)Krótki opis
przewiduje możliwość unieważnienia Przedmiotem niniejszej części
postępowania o udzielenie
zamówienia jest profesjonalne
świadczenie usług doradczych
oraz czynności związanych
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niniejszego zamówienia, jeżeli
z zarządzaniem, kontrolną i
środki pochodzące z budżetu Unii
nadzorem inwestorskim na etapie
Europejskiej oraz niepodlegające
projektowania, realizacji, okresu
zwrotowi środki z pomocy udzielonej zgłaszania wad i gwarancji jakości,
przez państwa członkowskie
nad robotami budowlanymi
Europejskiego Porozumienia o
realizowanymi w ramach zamówienia
Wolnym Handlu (EFTA), które
publicznego pn.: „Budowa kanalizacji
Zamawiający zamierzał przeznaczyć sanitarnej w Myślenicach ul. Asnyka,
na sfinansowanie całości lub
ul. Sobieskiego, ul. Dąbrowskiego,
części zamówienia, nie zostaną mu ul. Bergela, ul. Daszyńskiego przyznane.
Kontrakt nr 32”
Część nr: 4 Nazwa: Usługi
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Inspektorów nadzoru nad kontraktem 71520000, 71000000, 71600000,
32
71631300
1)
3)Wielkość lub zakres
Krótki opis
Zamówienie należy wykonać w
Przedmiotem niniejszej części
okresie realizacji robót budowlanych
zamówienia jest profesjonalne
oraz w okresie rozliczenia robót
świadczenie usług doradczych
najpóźniej: do dnia 30.12.2014r.,
oraz czynności związanych
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
z zarządzaniem, kontrolną i
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
nadzorem inwestorskim na etapie
następujących terminów
projektowania, realizacji, okresu
szczegółowych:
zgłaszania wad i gwarancji jakości, a) okres realizacji kontraktu
nad robotami budowlanymi
wykonawczego – do dnia
realizowanymi w ramach zamówienia 30.11.2014r.
publicznego pn.: „Budowa kanalizacji b) okres zgłaszania wad - 36
sanitarnej w Myślenicach ul. Asnyka, miesięcy;
ul. Sobieskiego, ul. Dąbrowskiego, 2. Na okres realizacji zamówienia
ul. Bergela, ul. Daszyńskiego składają się:
Kontrakt nr 32”
a) okres realizacji robót w ramach
2)
zadania inwestycyjnego – zakładany
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) termin zakończenia realizacji robót
71520000, 71000000, 71600000,
upływa w dniu 30.11.2014r roku.
71631300
b) okres rozliczeniowy dla robót
3)
budowlanych wynoszący 30 dni od
Wielkość lub zakres
daty prawidłowego zakończenia
Zamówienie należy wykonać w
umowy o roboty budowlane;
okresie realizacji robót budowlanych 4)Informacje o różnych datach
oraz w okresie rozliczenia robót
dotyczących czasu trwania lub
najpóźniej: do dnia 30.12.2014r.,
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
5)Informacje dodatkowe na temat
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
części zamówienia
następujących terminów
1. Zamawiający przewiduje
szczegółowych:
możliwość udzielenia zamówień
a) okres realizacji kontraktu
uzupełniających, o których mowa
wykonawczego – do dnia
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
30.11.2014r.
wysokości 50% zamówienia
b) okres zgłaszania wad - 36
podstawowego.
miesięcy;
2. Zamawiający informuje, iż na
2. Na okres realizacji zamówienia
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
składają się:
przewiduje możliwość unieważnienia
a) okres realizacji robót w ramach
postępowania o udzielenie
zadania inwestycyjnego – zakładany niniejszego zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii
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termin zakończenia realizacji robót Europejskiej oraz niepodlegające
upływa w dniu 30.11.2014r roku.
zwrotowi środki z pomocy udzielonej
b) okres rozliczeniowy dla robót
przez państwa członkowskie
budowlanych wynoszący 30 dni od Europejskiego Porozumienia o
daty prawidłowego zakończenia
Wolnym Handlu (EFTA), które
umowy o roboty budowlane;
Zamawiający zamierzał przeznaczyć
4)
na sfinansowanie całości lub
Informacje o różnych datach
części zamówienia, nie zostaną mu
dotyczących czasu trwania lub
przyznane.
rozpoczęcia/realizacji zamówienia Część nr: 5 Nazwa: Usługi
5)
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
Informacje dodatkowe na temat
33
części zamówienia
1)Krótki opis
1. Zamawiający przewiduje
Przedmiotem niniejszej części
możliwość udzielenia zamówień
zamówienia jest profesjonalne
uzupełniających, o których mowa
świadczenie usług doradczych
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
oraz czynności związanych
wysokości 50% zamówienia
z zarządzaniem, kontrolną i
podstawowego.
nadzorem inwestorskim na etapie
2. Zamawiający informuje, iż na
projektowania, realizacji, okresu
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
zgłaszania wad i gwarancji jakości,
przewiduje możliwość unieważnienia nad robotami budowlanymi
postępowania o udzielenie
realizowanymi w ramach zamówienia
niniejszego zamówienia, jeżeli
publicznego pn.: „Budowa
środki pochodzące z budżetu Unii
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Europejskiej oraz niepodlegające
Krzyszkowice: Dół, Brzeg, oraz
zwrotowi środki z pomocy udzielonej budowa sieci kanalizacyjnej i
przez państwa członkowskie
wodociągowej w miejscowości
Europejskiego Porozumienia o
Krzyszkowice, Pustać - Kontrakt nr
Wolnym Handlu (EFTA), które
33”
Zamawiający zamierzał przeznaczyć 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
na sfinansowanie całości lub
71520000, 71000000, 71600000,
części zamówienia, nie zostaną mu 71631300
przyznane.
3)Wielkość lub zakres
Część nr: 5 Nazwa: Usługi
Zamówienie należy wykonać w
Inspektorów nadzoru nad kontraktem okresie realizacji robót budowlanych
33
oraz w okresie rozliczenia robót
1)
najpóźniej: do dnia 30.12.2014r.,
Krótki opis
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
Przedmiotem niniejszej części
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
zamówienia jest profesjonalne
następujących terminów
świadczenie usług doradczych
szczegółowych:
oraz czynności związanych
a) okres realizacji kontraktu
z zarządzaniem, kontrolną i
wykonawczego – do dnia
nadzorem inwestorskim na etapie
30.11.2014r.
projektowania, realizacji, okresu
b) okres zgłaszania wad - 36
zgłaszania wad i gwarancji jakości, miesięcy;
nad robotami budowlanymi
2. Na okres realizacji zamówienia
realizowanymi w ramach zamówienia składają się:
publicznego pn.: „Budowa
a) okres realizacji robót w ramach
kanalizacji sanitarnej w miejscowości zadania inwestycyjnego – zakładany
Krzyszkowice: Dół, Brzeg, oraz
termin zakończenia realizacji robót
budowa sieci kanalizacyjnej i
upływa w dniu 30.11.2014r roku.
wodociągowej w miejscowości
Krzyszkowice, Pustać - Kontrakt nr
33”
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2)
b) okres rozliczeniowy dla robót
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) budowlanych wynoszący 30 dni od
71520000, 71000000, 71600000,
daty prawidłowego zakończenia
71631300
umowy o roboty budowlane;
3)
4)Informacje o różnych datach
Wielkość lub zakres
dotyczących czasu trwania lub
Zamówienie należy wykonać w
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
okresie realizacji robót budowlanych 5)Informacje dodatkowe na temat
oraz w okresie rozliczenia robót
części zamówienia
najpóźniej: do dnia 30.12.2014r.,
1. Zamawiający przewiduje
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
możliwość udzielenia zamówień
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
uzupełniających, o których mowa
następujących terminów
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
szczegółowych:
wysokości 50% zamówienia
a) okres realizacji kontraktu
podstawowego.
wykonawczego – do dnia
2. Zamawiający informuje, iż na
30.11.2014r.
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
b) okres zgłaszania wad - 36
przewiduje możliwość unieważnienia
miesięcy;
postępowania o udzielenie
2. Na okres realizacji zamówienia
niniejszego zamówienia, jeżeli
składają się:
środki pochodzące z budżetu Unii
a) okres realizacji robót w ramach
Europejskiej oraz niepodlegające
zadania inwestycyjnego – zakładany zwrotowi środki z pomocy udzielonej
termin zakończenia realizacji robót przez państwa członkowskie
upływa w dniu 30.11.2014r roku.
Europejskiego Porozumienia o
b) okres rozliczeniowy dla robót
Wolnym Handlu (EFTA), które
budowlanych wynoszący 30 dni od Zamawiający zamierzał przeznaczyć
daty prawidłowego zakończenia
na sfinansowanie całości lub
umowy o roboty budowlane;
części zamówienia, nie zostaną mu
4)
przyznane.
Informacje o różnych datach
Część nr: 6 Nazwa: Usługi
dotyczących czasu trwania lub
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
rozpoczęcia/realizacji zamówienia 34
5)
1)Krótki opis
Informacje dodatkowe na temat
Przedmiotem niniejszej części
części zamówienia
zamówienia jest profesjonalne
1. Zamawiający przewiduje
świadczenie usług doradczych
możliwość udzielenia zamówień
oraz czynności związanych
uzupełniających, o których mowa
z zarządzaniem, kontrolną i
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
nadzorem inwestorskim na etapie
wysokości 50% zamówienia
projektowania, realizacji, okresu
podstawowego.
zgłaszania wad i gwarancji jakości,
2. Zamawiający informuje, iż na
nad robotami budowlanymi
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
realizowanymi w ramach zamówienia
przewiduje możliwość unieważnienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji
postępowania o udzielenie
sanitarnej w miejscowości Droginia niniejszego zamówienia, jeżeli
Kontrakt nr 34”
środki pochodzące z budżetu Unii
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Europejskiej oraz niepodlegające
71520000, 71000000, 71600000,
zwrotowi środki z pomocy udzielonej 71631300
przez państwa członkowskie
3)Wielkość lub zakres
Europejskiego Porozumienia o
Zamówienie należy wykonać w
Wolnym Handlu (EFTA), które
okresie realizacji robót budowlanych
oraz w okresie rozliczenia robót
najpóźniej: do dnia 30.04.2015r.,
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
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Zamawiający zamierzał przeznaczyć następujących terminów
na sfinansowanie całości lub
szczegółowych:
części zamówienia, nie zostaną mu a) okres realizacji kontraktu
przyznane.
wykonawczego – do dnia
Część nr: 6 Nazwa: Usługi
31.03.2015r.
Inspektorów nadzoru nad kontraktem b) okres zgłaszania wad - 36
34
miesięcy;
1)
2. Na okres realizacji zamówienia
Krótki opis
składają się:
Przedmiotem niniejszej części
a) okres realizacji robót w ramach
zamówienia jest profesjonalne
zadania inwestycyjnego – zakładany
świadczenie usług doradczych
termin zakończenia realizacji robót
oraz czynności związanych
upływa w dniu 31.03.2015r roku.
z zarządzaniem, kontrolną i
b) okres rozliczeniowy dla robót
nadzorem inwestorskim na etapie
budowlanych wynoszący 30 dni od
projektowania, realizacji, okresu
daty prawidłowego zakończenia
zgłaszania wad i gwarancji jakości, umowy o roboty budowlane;
nad robotami budowlanymi
4)Informacje o różnych datach
realizowanymi w ramach zamówienia dotyczących czasu trwania lub
publicznego pn.: „Budowa kanalizacji rozpoczęcia/realizacji zamówienia
sanitarnej w miejscowości Droginia - 5)Informacje dodatkowe na temat
Kontrakt nr 34”
części zamówienia
2)
1. Zamawiający przewiduje
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) możliwość udzielenia zamówień
71520000, 71000000, 71600000,
uzupełniających, o których mowa
71631300
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
3)
wysokości 50% zamówienia
Wielkość lub zakres
podstawowego.
Zamówienie należy wykonać w
2. Zamawiający informuje, iż na
okresie realizacji robót budowlanych podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
oraz w okresie rozliczenia robót
przewiduje możliwość unieważnienia
najpóźniej: do dnia 30.04.2015r.,
postępowania o udzielenie
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
niniejszego zamówienia, jeżeli
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
środki pochodzące z budżetu Unii
następujących terminów
Europejskiej oraz niepodlegające
szczegółowych:
zwrotowi środki z pomocy udzielonej
a) okres realizacji kontraktu
przez państwa członkowskie
wykonawczego – do dnia
Europejskiego Porozumienia o
31.03.2015r.
Wolnym Handlu (EFTA), które
b) okres zgłaszania wad - 36
Zamawiający zamierzał przeznaczyć
miesięcy;
na sfinansowanie całości lub
2. Na okres realizacji zamówienia
części zamówienia, nie zostaną mu
składają się:
przyznane.
a) okres realizacji robót w ramach
Część nr: 7 Nazwa: Usługi
zadania inwestycyjnego – zakładany Inspektorów nadzoru nad kontraktem
termin zakończenia realizacji robót 35
upływa w dniu 31.03.2015r roku.
1)Krótki opis
b) okres rozliczeniowy dla robót
Przedmiotem niniejszej części
budowlanych wynoszący 30 dni od zamówienia jest profesjonalne
daty prawidłowego zakończenia
świadczenie usług doradczych
umowy o roboty budowlane;
oraz czynności związanych
4)
z zarządzaniem, kontrolną i
nadzorem inwestorskim na etapie
projektowania, realizacji, okresu
zgłaszania wad i gwarancji jakości,
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nad robotami budowlanymi
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
realizowanymi w ramach zamówienia
rozpoczęcia/realizacji zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji
5)
sanitarnej w miejscowości Zawada
Informacje dodatkowe na temat
etap II - Kontrakt nr 35”
części zamówienia
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
1. Zamawiający przewiduje
71520000, 71000000, 71600000,
możliwość udzielenia zamówień
71631300
uzupełniających, o których mowa
3)Wielkość lub zakres
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
Zamówienie należy wykonać w
wysokości 50% zamówienia
okresie realizacji robót budowlanych
podstawowego.
oraz w okresie rozliczenia robót
2. Zamawiający informuje, iż na
najpóźniej: do dnia 31.04.2015r.,
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
przewiduje możliwość unieważnienia ppkt 13) IDW, z zachowaniem
postępowania o udzielenie
następujących terminów
niniejszego zamówienia, jeżeli
szczegółowych:
środki pochodzące z budżetu Unii
a) okres realizacji kontraktu
Europejskiej oraz niepodlegające
wykonawczego – do dnia
zwrotowi środki z pomocy udzielonej 31.03.2015r.
przez państwa członkowskie
b) okres zgłaszania wad - 36
Europejskiego Porozumienia o
miesięcy;
Wolnym Handlu (EFTA), które
2. Na okres realizacji zamówienia
Zamawiający zamierzał przeznaczyć składają się:
na sfinansowanie całości lub
a) okres realizacji robót w ramach
części zamówienia, nie zostaną mu zadania inwestycyjnego – zakładany
przyznane.
termin zakończenia realizacji robót
Część nr: 7 Nazwa: Usługi
upływa w dniu 31.03.2015r roku.
Inspektorów nadzoru nad kontraktem b) okres rozliczeniowy dla robót
35
budowlanych wynoszący 30 dni od
1)
daty prawidłowego zakończenia
Krótki opis
umowy o roboty budowlane;
Przedmiotem niniejszej części
4)Informacje o różnych datach
zamówienia jest profesjonalne
dotyczących czasu trwania lub
świadczenie usług doradczych
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
oraz czynności związanych
5)Informacje dodatkowe na temat
z zarządzaniem, kontrolną i
części zamówienia
nadzorem inwestorskim na etapie
1. Zamawiający przewiduje
projektowania, realizacji, okresu
możliwość udzielenia zamówień
zgłaszania wad i gwarancji jakości, uzupełniających, o których mowa
nad robotami budowlanymi
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
realizowanymi w ramach zamówienia wysokości 50% zamówienia
publicznego pn.: „Budowa kanalizacji podstawowego.
sanitarnej w miejscowości Zawada 2. Zamawiający informuje, iż na
etap II - Kontrakt nr 35”
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
2)
przewiduje możliwość unieważnienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) postępowania o udzielenie
71520000, 71000000, 71600000,
niniejszego zamówienia, jeżeli
71631300
środki pochodzące z budżetu Unii
3)
Europejskiej oraz niepodlegające
Wielkość lub zakres
zwrotowi środki z pomocy udzielonej
Zamówienie należy wykonać w
przez państwa członkowskie
okresie realizacji robót budowlanych Europejskiego Porozumienia o
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oraz w okresie rozliczenia robót
Wolnym Handlu (EFTA), które
najpóźniej: do dnia 31.04.2015r.,
Zamawiający zamierzał przeznaczyć
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
na sfinansowanie całości lub
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
części zamówienia, nie zostaną mu
następujących terminów
przyznane.
szczegółowych:
Część nr: 8 Nazwa: Usługi
a) okres realizacji kontraktu
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
wykonawczego – do dnia
36
31.03.2015r.
1)Krótki opis
b) okres zgłaszania wad - 36
Przedmiotem niniejszej części
miesięcy;
zamówienia jest profesjonalne
2. Na okres realizacji zamówienia
świadczenie usług doradczych
składają się:
oraz czynności związanych
a) okres realizacji robót w ramach
z zarządzaniem, kontrolną i
zadania inwestycyjnego – zakładany nadzorem inwestorskim na etapie
termin zakończenia realizacji robót projektowania, realizacji, okresu
upływa w dniu 31.03.2015r roku.
zgłaszania wad i gwarancji jakości,
b) okres rozliczeniowy dla robót
nad robotami budowlanymi
budowlanych wynoszący 30 dni od realizowanymi w ramach zamówienia
daty prawidłowego zakończenia
publicznego pn.: „Budowa i
umowy o roboty budowlane;
przebudowa sieci wodociągowej
4)
i kanalizacyjnej na terenie miasta
Informacje o różnych datach
Myślenice - Kontrakt nr 36”
dotyczących czasu trwania lub
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
rozpoczęcia/realizacji zamówienia 71520000, 71000000, 71600000,
5)
71631300
Informacje dodatkowe na temat
3)Wielkość lub zakres
części zamówienia
Zamówienie należy wykonać w
1. Zamawiający przewiduje
okresie realizacji robót budowlanych
możliwość udzielenia zamówień
oraz w okresie rozliczenia robót
uzupełniających, o których mowa
najpóźniej: do dnia 30.12.2014r.,
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
wysokości 50% zamówienia
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
podstawowego.
następujących terminów
2. Zamawiający informuje, iż na
szczegółowych:
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
a) okres realizacji kontraktu
przewiduje możliwość unieważnienia wykonawczego – do dnia
postępowania o udzielenie
30.11.2014r.
niniejszego zamówienia, jeżeli
b) okres zgłaszania wad - 36
środki pochodzące z budżetu Unii
miesięcy;
Europejskiej oraz niepodlegające
2. Na okres realizacji zamówienia
zwrotowi środki z pomocy udzielonej składają się:
przez państwa członkowskie
a) okres realizacji robót w ramach
Europejskiego Porozumienia o
zadania inwestycyjnego – zakładany
Wolnym Handlu (EFTA), które
termin zakończenia realizacji robót
Zamawiający zamierzał przeznaczyć upływa w dniu 30.11.2014r roku.
na sfinansowanie całości lub
b) okres rozliczeniowy dla robót
części zamówienia, nie zostaną mu budowlanych wynoszący 30 dni od
przyznane.
daty prawidłowego zakończenia
Część nr: 8 Nazwa: Usługi
umowy o roboty budowlane;
Inspektorów nadzoru nad kontraktem 4)Informacje o różnych datach
36
dotyczących czasu trwania lub
1)
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Krótki opis
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Przedmiotem niniejszej części
5)Informacje dodatkowe na temat
zamówienia jest profesjonalne
części zamówienia
świadczenie usług doradczych
1. Zamawiający przewiduje
oraz czynności związanych
możliwość udzielenia zamówień
z zarządzaniem, kontrolną i
uzupełniających, o których mowa
nadzorem inwestorskim na etapie
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
projektowania, realizacji, okresu
wysokości 50% zamówienia
zgłaszania wad i gwarancji jakości, podstawowego.
nad robotami budowlanymi
2. Zamawiający informuje, iż na
realizowanymi w ramach zamówienia podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
publicznego pn.: „Budowa i
przewiduje możliwość unieważnienia
przebudowa sieci wodociągowej
postępowania o udzielenie
i kanalizacyjnej na terenie miasta
niniejszego zamówienia, jeżeli
Myślenice - Kontrakt nr 36”
środki pochodzące z budżetu Unii
2)
Europejskiej oraz niepodlegające
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) zwrotowi środki z pomocy udzielonej
71520000, 71000000, 71600000,
przez państwa członkowskie
71631300
Europejskiego Porozumienia o
3)
Wolnym Handlu (EFTA), które
Wielkość lub zakres
Zamawiający zamierzał przeznaczyć
Zamówienie należy wykonać w
na sfinansowanie całości lub
okresie realizacji robót budowlanych części zamówienia, nie zostaną mu
oraz w okresie rozliczenia robót
przyznane.
najpóźniej: do dnia 30.12.2014r.,
Część nr: 9 Nazwa: Usługi
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
37
następujących terminów
1)Krótki opis
szczegółowych:
Przedmiotem niniejszej części
a) okres realizacji kontraktu
zamówienia jest profesjonalne
wykonawczego – do dnia
świadczenie usług doradczych
30.11.2014r.
oraz czynności związanych
b) okres zgłaszania wad - 36
z zarządzaniem, kontrolną i
miesięcy;
nadzorem inwestorskim na etapie
2. Na okres realizacji zamówienia
projektowania, realizacji, okresu
składają się:
zgłaszania wad i gwarancji jakości,
a) okres realizacji robót w ramach
nad robotami budowlanymi
zadania inwestycyjnego – zakładany realizowanymi w ramach zamówienia
termin zakończenia realizacji robót publicznego pn.: „Budowa kanalizacji
upływa w dniu 30.11.2014r roku.
opadowej w ciągu ul. Mickiewicza
b) okres rozliczeniowy dla robót
i Piłsudskiego w ramach rozdziału
budowlanych wynoszący 30 dni od ścieków sanitarnych od wód
daty prawidłowego zakończenia
opadowych ul. Mickiewicza i ul.
umowy o roboty budowlane;
Piłsudskiego w Myślenicach,
4)
Przebudowa sieci wodociągowej
Informacje o różnych datach
i budowa kanalizacji opadowej
dotyczących czasu trwania lub
w ramach rozdziału ścieków
rozpoczęcia/realizacji zamówienia sanitarnych od opadowych w ul.
5)
Gałczyńskiego, oraz na odcinku od
Informacje dodatkowe na temat
ul. Gałczyńskiego-Żeromskiego w
części zamówienia
Myślenicach - Kontrakt nr 37"
1. Zamawiający przewiduje
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
możliwość udzielenia zamówień
71520000, 71000000, 71600000,
uzupełniających, o których mowa
71631300
3)Wielkość lub zakres
Zamówienie należy wykonać w
okresie realizacji robót budowlanych
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w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
oraz w okresie rozliczenia robót
wysokości 50% zamówienia
najpóźniej: do dnia 30.12.2014r.,
podstawowego.
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
2. Zamawiający informuje, iż na
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
następujących terminów
przewiduje możliwość unieważnienia szczegółowych:
postępowania o udzielenie
a) okres realizacji kontraktu
niniejszego zamówienia, jeżeli
wykonawczego – do dnia
środki pochodzące z budżetu Unii
30.11.2014r.
Europejskiej oraz niepodlegające
b) okres zgłaszania wad - 36
zwrotowi środki z pomocy udzielonej miesięcy;
przez państwa członkowskie
2. Na okres realizacji zamówienia
Europejskiego Porozumienia o
składają się:
Wolnym Handlu (EFTA), które
a) okres realizacji robót w ramach
Zamawiający zamierzał przeznaczyć zadania inwestycyjnego – zakładany
na sfinansowanie całości lub
termin zakończenia realizacji robót
części zamówienia, nie zostaną mu upływa w dniu 30.11.2014r roku.
przyznane.
b) okres rozliczeniowy dla robót
Część nr: 9 Nazwa: Usługi
budowlanych wynoszący 30 dni od
Inspektorów nadzoru nad kontraktem daty prawidłowego zakończenia
37
umowy o roboty budowlane;
1)
4)Informacje o różnych datach
Krótki opis
dotyczących czasu trwania lub
Przedmiotem niniejszej części
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
zamówienia jest profesjonalne
5)Informacje dodatkowe na temat
świadczenie usług doradczych
części zamówienia
oraz czynności związanych
1. Zamawiający przewiduje
z zarządzaniem, kontrolną i
możliwość udzielenia zamówień
nadzorem inwestorskim na etapie
uzupełniających, o których mowa
projektowania, realizacji, okresu
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
zgłaszania wad i gwarancji jakości, wysokości 50% zamówienia
nad robotami budowlanymi
podstawowego.
realizowanymi w ramach zamówienia 2. Zamawiający informuje, iż na
publicznego pn.: „Budowa kanalizacji podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
opadowej w ciągu ul. Mickiewicza
przewiduje możliwość unieważnienia
i Piłsudskiego w ramach rozdziału
postępowania o udzielenie
ścieków sanitarnych od wód
niniejszego zamówienia, jeżeli
opadowych ul. Mickiewicza i ul.
środki pochodzące z budżetu Unii
Piłsudskiego w Myślenicach,
Europejskiej oraz niepodlegające
Przebudowa sieci wodociągowej
zwrotowi środki z pomocy udzielonej
i budowa kanalizacji opadowej
przez państwa członkowskie
w ramach rozdziału ścieków
Europejskiego Porozumienia o
sanitarnych od opadowych w ul.
Wolnym Handlu (EFTA), które
Gałczyńskiego, oraz na odcinku od Zamawiający zamierzał przeznaczyć
ul. Gałczyńskiego-Żeromskiego w
na sfinansowanie całości lub
Myślenicach - Kontrakt nr 37"
części zamówienia, nie zostaną mu
2)
przyznane.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000, 71000000, 71600000,
71631300
3)
Wielkość lub zakres
Zamówienie należy wykonać w
okresie realizacji robót budowlanych
oraz w okresie rozliczenia robót
najpóźniej: do dnia 30.12.2014r.,
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z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
następujących terminów
szczegółowych:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – do dnia
30.11.2014r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
2. Na okres realizacji zamówienia
składają się:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 30.11.2014r roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
1. Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
wysokości 50% zamówienia
podstawowego.
2. Zamawiający informuje, iż na
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
przewiduje możliwość unieważnienia
postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające
zwrotowi środki z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.
Część nr: 10 Nazwa: Usługi
Inspektorów nadzoru nad kontraktem
38
1)
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części
zamówienia jest profesjonalne
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świadczenie usług doradczych
oraz czynności związanych
z zarządzaniem, kontrolną i
nadzorem inwestorskim na etapie
projektowania, realizacji, okresu
zgłaszania wad i gwarancji jakości,
nad robotami budowlanymi
realizowanymi w ramach zamówienia
publicznego pn.: "Przebudowa i
rozbudowa Ujęcia Wody i Systemu
Uzdatniania wody w Myślenicach etap II. Budowa brzegowego ujęcia
wody o wydajności 0,092 m3/s w km
73+121,41 na prawym brzegu rzeki
Raby - Kontrakt nr 38”
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000, 71000000, 71600000,
71631300
3)
Wielkość lub zakres
Zamówienie należy wykonać w
okresie realizacji robót budowlanych
oraz w okresie rozliczenia robót
najpóźniej: do dnia 30.04.2015r.,
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4
ppkt 13) IDW, z zachowaniem
następujących terminów
szczegółowych:
a) okres realizacji kontraktu
wykonawczego – do dnia
31.03.2015r.
b) okres zgłaszania wad - 36
miesięcy;
2. Na okres realizacji zamówienia
składają się:
a) okres realizacji robót w ramach
zadania inwestycyjnego – zakładany
termin zakończenia realizacji robót
upływa w dniu 31.03.2015r roku.
b) okres rozliczeniowy dla robót
budowlanych wynoszący 30 dni od
daty prawidłowego zakończenia
umowy o roboty budowlane;
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
1. Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa
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w art. 67 ust. 1pkt 6 u.p.z.p. do
wysokości 50% zamówienia
podstawowego.
2. Zamawiający informuje, iż na
podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p.
przewiduje możliwość unieważnienia
postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające
zwrotowi środki z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

1. Wysokość wadium.
1. Wysokość wadium.
1) Wykonawca zobowiązany jest
1) Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć swą ofertę wadium w zabezpieczyć swą ofertę wadium w
kwocie:
kwocie:
a) Dla części zamówienia nr
a) Dla części zamówienia nr
1 – 20.000,00 PLN (słownie:
1 – 20.000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
b) Dla części zamówienia nr 2 –
b) Dla części zamówienia nr 2 –
5.500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 5.500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy
pięćset złotych 00/100),
pięćset złotych 00/100),
c) Dla części zamówienia nr 3 –
c) Dla części zamówienia nr 3 –
1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych 00/100),
pięćset złotych 00/100),
d) Dla części zamówienia nr 4 –
d) Dla części zamówienia nr 4 –
2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100),
złotych 00/100),
e) Dla części zamówienia nr 5 e) Dla części zamówienia nr 5 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100),
złotych 00/100),
f) Dla części zamówienia nr 6 –
f) Dla części zamówienia nr 6 –
6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy
złotych 00/100),
złotych 00/100),
g) Dla części zamówienia nr 7 –
g) Dla części zamówienia nr 7 –
3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące
złotych 00/100),
złotych 00/100),
h) Dla części zamówienia nr
h) Dla części zamówienia nr
8 - 20.000,00 PLN (słownie:
8 - 20.000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
i) Dla części zamówienia nr 9 i) Dla części zamówienia nr 9 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych 00/100),
pięćset złotych 00/100),
j) Dla części zamówienia nr 10 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100),

Powinno być:
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Sekcja III.2.2) Zdolność
ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Dla części zamówienia nr wymogów: Dla części zamówienia nr
1:
1:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 900.000,00 PLN,
najmniej 900.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 250.000,00 w wysokości co najmniej 250.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 2:
Dla części zamówienia nr 2:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 200.000,00 PLN,
najmniej 200.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 90.000,00 w wysokości co najmniej 90.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 3:
Dla części zamówienia nr 3:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 90.000,00 PLN,
najmniej 90.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 40.000,00 w wysokości co najmniej 40.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 4:
Dla części zamówienia nr 4:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 90.000,00 PLN,
najmniej 90.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
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w wysokości co najmniej 35.000,00 w wysokości co najmniej 35.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 5:
Dla części zamówienia nr 5:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 95.000,00 PLN,
najmniej 95.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 40.000,00 w wysokości co najmniej 40.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 6:
Dla części zamówienia nr 6:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 250.000,00 PLN,
najmniej 250.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 100.000,00 w wysokości co najmniej 100.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 7:
Dla części zamówienia nr 7:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 90.000,00 PLN,
najmniej 90.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 35.000,00 w wysokości co najmniej 35.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 8:
Dla części zamówienia nr 8:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 800.000,00 PLN,
najmniej 800.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 300.000,00 w wysokości co najmniej 300.000,00
PLN.
PLN.
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Dla części zamówienia nr 9:
Dla części zamówienia nr 9:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 60.000,00 PLN,
najmniej 60.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 25.000,00 w wysokości co najmniej 25.000,00
PLN.
PLN..
Dla części zamówienia nr 10:
W przypadku wyboru przez
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawcę do realizacji więcej
spełnić następujące warunki:
niż jednej części zamówienia, dla
a) osiągnięcie przychodów netto ze potwierdzenia spełnienia warunku
sprzedaży w każdym z ostatnich
udziału w postępowaniu, w postaci
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres sytuacji ekonomicznej i finansowej,
prowadzenia działalności jest krótszy wystarczające będzie wykazanie
- w tym okresie, w wysokości co
spełnienia tego warunku dla
najmniej 85.000,00 PLN,
danej (lub danych, jeżeli pewne
b) posiadania środków finansowych elementy warunku u jednej części
lub posiadanie zdolności kredytowej są wyższe niż u drugiej) części,
w wysokości co najmniej 35.000,00 która te wymagania ma najwyższe z
PLN.
wszystkich części przez Wykonawcę
W przypadku wyboru przez
wybranych.
Wykonawcę do realizacji więcej
Ocena spełniania warunku, za kresie
niż jednej części zamówienia, dla
wszystkich części zamówienia,
potwierdzenia spełnienia warunku
zostanie dokonana wg formuły:
udziału w postępowaniu, w postaci „spełnia – nie spełnia”, na podstawie
sytuacji ekonomicznej i finansowej, złożonego przez Wykonawcę:
wystarczające będzie wykazanie
- o świadczenia o spełnianiu
spełnienia tego warunku dla
warunków udziału w postępowaniu,
danej (lub danych, jeżeli pewne
- rachunku zysków i strat, a w
elementy warunku u jednej części
przypadku Wykonawców nie
są wyższe niż u drugiej) części,
zobowiązanych do sporządzania
która te wymagania ma najwyższe z rachunku zysków i strat - innych
wszystkich części przez Wykonawcę dokumentów określających
wybranych.
przychody netto ze sprzedaży,
Ocena spełniania warunku, za kresie - informacji z banku lub spółdzielczej
wszystkich części zamówienia,
kasy oszczędnościowo-kredytowej,
zostanie dokonana wg formuły:
- pisemnego zobowiązania innego
„spełnia – nie spełnia”, na podstawie podmiotu do udostępnienia zasobów
złożonego przez Wykonawcę:
(zdolności finansowej) niezbędnych
- o świadczenia o spełnianiu
do wykonania zamówienia (o ile
warunków udziału w postępowaniu, dotyczy).
- rachunku zysków i strat, a w
Minimalny poziom ewentualnie
przypadku Wykonawców nie
wymaganych standardów:
zobowiązanych do sporządzania
Wykonawca zobowiązany jest
rachunku zysków i strat - innych
spełnić następujące warunki:
dokumentów określających
Dla części zamówienia nr 1:
przychody netto ze sprzedaży,
Wykonawca zobowiązany jest
- informacji z banku lub spółdzielczej spełnić następujące warunki:
kasy oszczędnościowo-kredytowej,
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- pisemnego zobowiązania innego a) osiągnięcie przychodów netto ze
podmiotu do udostępnienia zasobów sprzedaży w każdym z ostatnich
(zdolności finansowej) niezbędnych trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
do wykonania zamówienia (o ile
prowadzenia działalności jest krótszy
dotyczy).
- w tym okresie, w wysokości co
Minimalny poziom ewentualnie
najmniej 900.000,00 PLN,
wymaganych standardów:
b) posiadania środków finansowych
Wykonawca zobowiązany jest
lub posiadanie zdolności kredytowej
spełnić następujące warunki:
w wysokości co najmniej 250.000,00
Dla części zamówienia nr 1:
PLN.
Wykonawca zobowiązany jest
Dla części zamówienia nr 2:
spełnić następujące warunki:
Wykonawca zobowiązany jest
a) osiągnięcie przychodów netto ze spełnić następujące warunki:
sprzedaży w każdym z ostatnich
a) osiągnięcie przychodów netto ze
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres sprzedaży w każdym z ostatnich
prowadzenia działalności jest krótszy trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
- w tym okresie, w wysokości co
prowadzenia działalności jest krótszy
najmniej 900.000,00 PLN,
- w tym okresie, w wysokości co
b) posiadania środków finansowych najmniej 200.000,00 PLN,
lub posiadanie zdolności kredytowej b) posiadania środków finansowych
w wysokości co najmniej 250.000,00 lub posiadanie zdolności kredytowej
PLN.
w wysokości co najmniej 90.000,00
Dla części zamówienia nr 2:
PLN.
Wykonawca zobowiązany jest
Dla części zamówienia nr 3:
spełnić następujące warunki:
Wykonawca zobowiązany jest
a) osiągnięcie przychodów netto ze spełnić następujące warunki:
sprzedaży w każdym z ostatnich
a) osiągnięcie przychodów netto ze
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres sprzedaży w każdym z ostatnich
prowadzenia działalności jest krótszy trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
- w tym okresie, w wysokości co
prowadzenia działalności jest krótszy
najmniej 200.000,00 PLN,
- w tym okresie, w wysokości co
b) posiadania środków finansowych najmniej 90.000,00 PLN,
lub posiadanie zdolności kredytowej b) posiadania środków finansowych
w wysokości co najmniej 90.000,00 lub posiadanie zdolności kredytowej
PLN.
w wysokości co najmniej 40.000,00
Dla części zamówienia nr 3:
PLN.
Wykonawca zobowiązany jest
Dla części zamówienia nr 4:
spełnić następujące warunki:
Wykonawca zobowiązany jest
a) osiągnięcie przychodów netto ze spełnić następujące warunki:
sprzedaży w każdym z ostatnich
a) osiągnięcie przychodów netto ze
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres sprzedaży w każdym z ostatnich
prowadzenia działalności jest krótszy trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
- w tym okresie, w wysokości co
prowadzenia działalności jest krótszy
najmniej 90.000,00 PLN,
- w tym okresie, w wysokości co
b) posiadania środków finansowych najmniej 90.000,00 PLN,
lub posiadanie zdolności kredytowej b) posiadania środków finansowych
w wysokości co najmniej 40.000,00 lub posiadanie zdolności kredytowej
PLN.
w wysokości co najmniej 35.000,00
Dla części zamówienia nr 4:
PLN.
Wykonawca zobowiązany jest
Dla części zamówienia nr 5:
spełnić następujące warunki:
Wykonawca zobowiązany jest
a) osiągnięcie przychodów netto ze spełnić następujące warunki:
sprzedaży w każdym z ostatnich
a) osiągnięcie przychodów netto ze
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 90.000,00 PLN,
najmniej 95.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 35.000,00 w wysokości co najmniej 40.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 5:
Dla części zamówienia nr 6:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 95.000,00 PLN,
najmniej 250.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 40.000,00 w wysokości co najmniej 100.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 6:
Dla części zamówienia nr 7:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 250.000,00 PLN,
najmniej 90.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 100.000,00 w wysokości co najmniej 35.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 7:
Dla części zamówienia nr 8:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 90.000,00 PLN,
najmniej 800.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 35.000,00 w wysokości co najmniej 300.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 8:
Dla części zamówienia nr 9:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
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- w tym okresie, w wysokości co
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 800.000,00 PLN,
najmniej 60.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 300.000,00 w wysokości co najmniej 25.000,00
PLN.
PLN.
Dla części zamówienia nr 9:
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 60.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 25.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 10:
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze
sprzedaży w każdym z ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, w wysokości co
najmniej 85.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych
lub posiadanie zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 35.000,00
PLN.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.3) Kwalifikacje
techniczne

Zamiast:

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Dla wszystkich części zamówienia:
Zamawiający nie formułuje w tym
zakresie szczegółowych warunków.
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia
Dla części zamówienia nr 1:
W szczególności Wykonawca
musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Dla wszystkich części zamówienia:
Zamawiający nie formułuje w tym
zakresie szczegółowych warunków.
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia
Dla części zamówienia nr 1:
W szczególności Wykonawca
musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia
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w wykonaniu lub wykonywaniu usług w wykonaniu lub wykonywaniu usług
odpowiadających swoim rodzajem odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym
i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, przedmiot niniejszego zamówienia,
w okresie ostatnich trzech lat przed w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co
jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem - jednej usługi, której przedmiotem
było pełnienie funkcji Inspektora
było pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla
Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji obejmującej swoim
inwestycji obejmującej swoim
zakresem zarządzenie techniczne, zakresem zarządzenie techniczne,
finansowe i administracyjne oraz
finansowe i administracyjne oraz
pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnienie nadzoru inwestorskiego w
świetle obowiązującej ustawy Prawo świetle obowiązującej ustawy Prawo
budowlane nad realizacją inwestycji budowlane nad realizacją inwestycji
obejmującej budowę kanalizacji
obejmującej budowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej o
sanitarnej i sieci wodociągowej o
wartości tej inwestycji budowlanej
wartości tej inwestycji budowlanej
minimum 10.000.000,00 zł netto.
minimum 10.000.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 2:
Dla części zamówienia nr 2:
W szczególności Wykonawca
W szczególności Wykonawca
musi spełniać warunek posiadania musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia
doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług w wykonaniu lub wykonywaniu usług
odpowiadających swoim rodzajem odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym
i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, przedmiot niniejszego zamówienia,
w okresie ostatnich trzech lat przed w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co
jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem - jednej usługi, której przedmiotem
było pełnienie funkcji Inspektora
było pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla
Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji obejmującej swoim
inwestycji obejmującej swoim
zakresem zarządzenie techniczne, zakresem zarządzenie techniczne,
finansowe i administracyjne oraz
finansowe i administracyjne oraz
pełnienie nadzoru inwestorskiego
pełnienie nadzoru inwestorskiego
w świetle obowiązującej ustawy
w świetle obowiązującej ustawy
Prawo budowlane nad realizacją
Prawo budowlane nad realizacją
inwestycji obejmującej budowę
inwestycji obejmującej budowę
sieci wodociągowej o wartości tej
sieci wodociągowej o wartości tej
inwestycji budowlanej minimum
inwestycji budowlanej minimum
4.000.000,00 zł netto.
4.000.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 3:
Dla części zamówienia nr 3:
W szczególności Wykonawca
W szczególności Wykonawca
musi spełniać warunek posiadania musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia
doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług w wykonaniu lub wykonywaniu usług
odpowiadających swoim rodzajem odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym
i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, przedmiot niniejszego zamówienia,
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w okresie ostatnich trzech lat przed w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co
jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem - jednej usługi, której przedmiotem
było pełnienie funkcji Inspektora
było pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla
Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji obejmującej swoim
inwestycji obejmującej swoim
zakresem zarządzenie techniczne, zakresem zarządzenie techniczne,
finansowe i administracyjne oraz
finansowe i administracyjne oraz
pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnienie nadzoru inwestorskiego w
świetle obowiązującej ustawy Prawo świetle obowiązującej ustawy Prawo
budowlane nad realizacją inwestycji budowlane nad realizacją inwestycji
obejmującej budowę kanalizacji
obejmującej budowę kanalizacji
sanitarnej o wartości tej inwestycji
sanitarnej o wartości tej inwestycji
budowlanej minimum 1.000.000,00 zł budowlanej minimum 1.000.000,00 zł
netto.
netto.
Dla części zamówienia nr 4:
Dla części zamówienia nr 4:
W szczególności Wykonawca
W szczególności Wykonawca
musi spełniać warunek posiadania musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia
doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług w wykonaniu lub wykonywaniu usług
odpowiadających swoim rodzajem odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym
i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, przedmiot niniejszego zamówienia,
w okresie ostatnich trzech lat przed w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co
jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem - jednej usługi, której przedmiotem
było pełnienie funkcji Inspektora
było pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla
Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji obejmującej swoim
inwestycji obejmującej swoim
zakresem zarządzenie techniczne, zakresem zarządzenie techniczne,
finansowe i administracyjne oraz
finansowe i administracyjne oraz
pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnienie nadzoru inwestorskiego w
świetle obowiązującej ustawy Prawo świetle obowiązującej ustawy Prawo
budowlane nad realizacją inwestycji budowlane nad realizacją inwestycji
obejmującej budowę kanalizacji
obejmującej budowę kanalizacji
sanitarnej o wartości tej inwestycji
sanitarnej o wartości tej inwestycji
budowlanej minimum 1.500.000,00 zł budowlanej minimum 1.500.000,00 zł
netto.
netto.
Dla części zamówienia nr 5:
Dla części zamówienia nr 5:
W szczególności Wykonawca
W szczególności Wykonawca
musi spełniać warunek posiadania musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia
doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług w wykonaniu lub wykonywaniu usług
odpowiadających swoim rodzajem odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym
i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, przedmiot niniejszego zamówienia,
w okresie ostatnich trzech lat przed w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co
jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
najmniej:
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- jednej usługi, której przedmiotem - jednej usługi, której przedmiotem
było pełnienie funkcji Inspektora
było pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla
Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji obejmującej swoim
inwestycji obejmującej swoim
zakresem zarządzenie techniczne, zakresem zarządzenie techniczne,
finansowe i administracyjne oraz
finansowe i administracyjne oraz
pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnienie nadzoru inwestorskiego w
świetle obowiązującej ustawy Prawo świetle obowiązującej ustawy Prawo
budowlane nad realizacją inwestycji budowlane nad realizacją inwestycji
obejmującej budowę kanalizacji
obejmującej budowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej o
sanitarnej i sieci wodociągowej o
wartości tej inwestycji budowlanej
wartości tej inwestycji budowlanej
minimum 1.500.000,00 zł netto.
minimum 1.500.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 6:
Dla części zamówienia nr 6:
W szczególności Wykonawca
W szczególności Wykonawca
musi spełniać warunek posiadania musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia
doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług w wykonaniu lub wykonywaniu usług
odpowiadających swoim rodzajem odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym
i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, przedmiot niniejszego zamówienia,
w okresie ostatnich trzech lat przed w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co
jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem - jednej usługi, której przedmiotem
było pełnienie funkcji Inspektora
było pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla
Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji obejmującej swoim
inwestycji obejmującej swoim
zakresem zarządzenie techniczne, zakresem zarządzenie techniczne,
finansowe i administracyjne oraz
finansowe i administracyjne oraz
pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnienie nadzoru inwestorskiego w
świetle obowiązującej ustawy Prawo świetle obowiązującej ustawy Prawo
budowlane nad realizacją inwestycji budowlane nad realizacją inwestycji
obejmującej budowę kanalizacji
obejmującej budowę kanalizacji
sanitarnej o wartości tej inwestycji
sanitarnej o wartości tej inwestycji
budowlanej minimum 2.500.000,00 zł budowlanej minimum 2.500.000,00 zł
netto.
netto.
Dla części zamówienia nr 7:
Dla części zamówienia nr 7:
W szczególności Wykonawca
W szczególności Wykonawca
musi spełniać warunek posiadania musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia
doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług w wykonaniu lub wykonywaniu usług
odpowiadających swoim rodzajem odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym
i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, przedmiot niniejszego zamówienia,
w okresie ostatnich trzech lat przed w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co
jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem - jednej usługi, której przedmiotem
było pełnienie funkcji Inspektora
było pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla
Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji obejmującej swoim
inwestycji obejmującej swoim
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zakresem zarządzenie techniczne, zakresem zarządzenie techniczne,
finansowe i administracyjne oraz
finansowe i administracyjne oraz
pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnienie nadzoru inwestorskiego w
świetle obowiązującej ustawy Prawo świetle obowiązującej ustawy Prawo
budowlane nad realizacją inwestycji budowlane nad realizacją inwestycji
obejmującej budowę kanalizacji
obejmującej budowę kanalizacji
sanitarnej o wartości tej inwestycji
sanitarnej o wartości tej inwestycji
budowlanej minimum 1.000.000,00 zł budowlanej minimum 1.000.000,00 zł
netto.
netto.
Dla części zamówienia nr 8:
Dla części zamówienia nr 8:
W szczególności Wykonawca
W szczególności Wykonawca
musi spełniać warunek posiadania musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia
doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług w wykonaniu lub wykonywaniu usług
odpowiadających swoim rodzajem odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym
i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, przedmiot niniejszego zamówienia,
w okresie ostatnich trzech lat przed w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co
jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem - jednej usługi, której przedmiotem
było pełnienie funkcji Inspektora
było pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla
Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji obejmującej swoim
inwestycji obejmującej swoim
zakresem zarządzenie techniczne, zakresem zarządzenie techniczne,
finansowe i administracyjne oraz
finansowe i administracyjne oraz
pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnienie nadzoru inwestorskiego w
świetle obowiązującej ustawy Prawo świetle obowiązującej ustawy Prawo
budowlane nad realizacją inwestycji budowlane nad realizacją inwestycji
obejmującej budowę kanalizacji
obejmującej budowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej o
sanitarnej i sieci wodociągowej o
wartości tej inwestycji budowlanej
wartości tej inwestycji budowlanej
minimum 7.000.000,00 zł netto.
minimum 7.000.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 9:
Dla części zamówienia nr 9:
W szczególności Wykonawca
W szczególności Wykonawca
musi spełniać warunek posiadania musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia
doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług w wykonaniu lub wykonywaniu usług
odpowiadających swoim rodzajem odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym
i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, przedmiot niniejszego zamówienia,
w okresie ostatnich trzech lat przed w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co
jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem - jednej usługi, której przedmiotem
było pełnienie funkcji Inspektora
było pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla
Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji obejmującej swoim
inwestycji obejmującej swoim
zakresem zarządzenie techniczne, zakresem zarządzenie techniczne,
finansowe i administracyjne oraz
finansowe i administracyjne oraz
pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnienie nadzoru inwestorskiego w
świetle obowiązującej ustawy Prawo świetle obowiązującej ustawy Prawo
budowlane nad realizacją inwestycji budowlane nad realizacją inwestycji
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obejmującej budowę kanalizacji
obejmującej budowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej o
sanitarnej i sieci wodociągowej o
wartości tej inwestycji budowlanej
wartości tej inwestycji budowlanej
minimum 700.000,00 zł netto.
minimum 700.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 10:
Wykonawca wybierający do realizacji
W szczególności Wykonawca
więcej niż jedną część zamówienia
musi spełniać warunek posiadania zobowiązany jest wykazać spełnienie
doświadczenia
warunku udziału w postępowaniu,
w wykonaniu lub wykonywaniu usług w postaci wiedzy i doświadczenia,
odpowiadających swoim rodzajem określonego dla tych części.
i wartością usługom stanowiącym
Jeżeli określony rodzaj warunku
przedmiot niniejszego zamówienia, powtarza się dla określonych części
w okresie ostatnich trzech lat przed zamówienia (np. wartość inwestycji
upływem terminu składania ofert, a budowlanej), wystarczające będzie
jeżeli okres prowadzenia działalności wykazanie spełnienia jednego
jest krótszy - w tym okresie, co
warunku dla danej części, która
najmniej:
warunek ten posiada najwyższy
- dwóch usług, których przedmiotem z wszystkich wybranych przez
było pełnienie funkcji Inspektora
Wykonawcę do realizacji części
Nadzoru Inwestorskiego dla
zamówienia.
inwestycji obejmującej swoim
Ocena spełniania powyższych
zakresem zarządzenie techniczne, warunków, w zakresie wszystkich
finansowe i administracyjne oraz
części zamówienia, zostanie
pełnienie nadzoru inwestorskiego w dokonana wg formuły: „spełnia – nie
świetle obowiązującej ustawy Prawo spełnia”, na podstawie złożonego
budowlane nad realizacją robót w
przez Wykonawcę:
zakresie budowy brzegowego ujęcia - oświadczenia o spełnianiu
wody o wydajności minimum 0,092 warunków udziału w postępowaniu,
m³/s.
- wykazu wykonanych, a w
Wykonawca wybierający do realizacji przypadku świadczeń okresowych
więcej niż jedną część zamówienia lub ciągłych również wykonywanych,
zobowiązany jest wykazać spełnienie głównych* usług, w okresie ostatnich
warunku udziału w postępowaniu,
trzech lat przed upływem terminu
w postaci wiedzy i doświadczenia, składania ofert
określonego dla tych części.
- dowodów**, określających, czy
Jeżeli określony rodzaj warunku
usługi te zostały wykonane lub są
powtarza się dla określonych części wykonywane należycie;
zamówienia (np. wartość inwestycji - pisemnego zobowiązania innego
budowlanej), wystarczające będzie podmiotu do udostępnienia zasobów
wykazanie spełnienia jednego
(wiedzy
warunku dla danej części, która
i doświadczenia), niezbędnych
warunek ten posiada najwyższy
do wykonania zamówienia (o ile
z wszystkich wybranych przez
dotyczy),
Wykonawcę do realizacji części
* Wykonawca samodzielnie ustala,
zamówienia.
które usługi uznaje za główne i tylko
Ocena spełniania powyższych
te wskazuje w wykazie usług oraz
warunków, w zakresie wszystkich
tylko dla tych przedstawia dowody.
części zamówienia, zostanie
** Dowodami, o których mowa
dokonana wg formuły: „spełnia – nie powyżej są:
spełnia”, na podstawie złożonego
a) poświadczenie, z tym że w
przez Wykonawcę:
odniesieniu do nadal wykonywanych
- oświadczenia o spełnianiu
usług okresowych lub ciągłych,
warunków udziału w postępowaniu, poświadczenie powinno być
- wykazu wykonanych, a w
wydane nie wczesnej niż na 3
przypadku świadczeń okresowych miesiące przed upływem terminu
lub ciągłych również wykonywanych, składania ofert (w okresie 12
głównych* usług, w okresie ostatnich
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trzech lat przed upływem terminu
miesięcy od dnia wejścia w życie
składania ofert
rozporządzenia Prezesa Rady
- dowodów**, określających, czy
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.
usługi te zostały wykonane lub są
w sprawie rodzajów dokumentów,
wykonywane należycie;
jakich może żądać zamawiający od
- pisemnego zobowiązania innego Wykonawcy oraz form, w jakich te
podmiotu do udostępnienia zasobów dokumenty mogą być składane, w
(wiedzy
miejsce poświadczeń, Wykonawca
i doświadczenia), niezbędnych
może przedkładać dokumenty
do wykonania zamówienia (o ile
potwierdzające należyte wykonanie
dotyczy),
usług określone w § 1 ust. 1 pkt
* Wykonawca samodzielnie ustala, 3 poprzednio obowiązującego
które usługi uznaje za główne i tylko rozporządzenia Prezesa Rady
te wskazuje w wykazie usług oraz
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
tylko dla tych przedstawia dowody. w sprawie rodzajów dokumentów,
** Dowodami, o których mowa
jakich może żądać zamawiający od
powyżej są:
wykonawcy, oraz form, w jakich te
a) poświadczenie, z tym że w
dokumenty mogą być składane (Dz.
odniesieniu do nadal wykonywanych U. Nr 226, poz. 1817);
usług okresowych lub ciągłych,
b) oświadczenie wykonawcy –
poświadczenie powinno być
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
wydane nie wczesnej niż na 3
o obiektywnym charakterze
miesiące przed upływem terminu
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
składania ofert (w okresie 12
poświadczenia, o którym mowa w pkt
miesięcy od dnia wejścia w życie
1;
rozporządzenia Prezesa Rady
W przypadku gdy Zamawiający jest
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.
podmiotem, na rzecz którego usługi
w sprawie rodzajów dokumentów,
wskazane w wykazie usług, zostały
jakich może żądać zamawiający od wcześniej wykonane, wykonawca
Wykonawcy oraz form, w jakich te nie ma obowiązku przedkładania
dokumenty mogą być składane, w dowodów, o których mowa powyżej.
miejsce poświadczeń, Wykonawca Dysponowania odpowiednim
może przedkładać dokumenty
potencjałem technicznym oraz
potwierdzające należyte wykonanie osobami zdolnymi do wykonania
usług określone w § 1 ust. 1 pkt
zamówienia.
3 poprzednio obowiązującego
Dla części zamówienia nr 1:
rozporządzenia Prezesa Rady
W celu potwierdzenia spełniania
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. niniejszego warunku Wykonawca
w sprawie rodzajów dokumentów,
zobowiązany jest wskazać osoby
jakich może żądać zamawiający od - Kluczowych Specjalistów, które
wykonawcy, oraz form, w jakich te
będą uczestniczyć w wykonywaniu
dokumenty mogą być składane (Dz. zamówienia wraz z informacjami na
U. Nr 226, poz. 1817);
temat ich kwalifikacji zawodowych,
b) oświadczenie wykonawcy –
doświadczenia i wykształcenia,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
niezbędnych do wykonania
o obiektywnym charakterze
zamówienia, a także zakresu
wykonawca nie jest w stanie uzyskać wykonywanych przez nich czynności:
poświadczenia, o którym mowa w pkt 1)) Specjalista Kluczowy nr I –
1;
Kierownik zespołu – Koordynator
W przypadku gdy Zamawiający jest Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
podmiotem, na rzecz którego usługi pełniący jednocześnie funkcję
wskazane w wykazie usług, zostały Inspektora nadzoru inwestorskiego
wcześniej wykonane, wykonawca
w specjalności konstrukcyjno nie ma obowiązku przedkładania
budowlanej;
dowodów, o których mowa powyżej. Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
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w specjalności konstrukcyjnoDysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
budowlanej lub instalacyjnej w
osobami zdolnymi do wykonania
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
zamówienia.
cieplnych, wentylacyjnych,
Dla części zamówienia nr 1:
gazowych, wodociągowych i
W celu potwierdzenia spełniania
kanalizacyjnych lub uprawnienia
niniejszego warunku Wykonawca
równoważne do powyższych, a
zobowiązany jest wskazać osoby
wydane na podstawie wcześniej
- Kluczowych Specjalistów, które
obowiązujących przepisów prawa
będą uczestniczyć w wykonywaniu oraz przynależność do Okręgowej
zamówienia wraz z informacjami na Izby Inżynierów Budownictwa.
temat ich kwalifikacji zawodowych, Doświadczenie zawodowe: co
doświadczenia i wykształcenia,
najmniej 3-letnie doświadczenie
niezbędnych do wykonania
w charakterze inspektora nadzoru
zamówienia, a także zakresu
budowlanego, w tym w pełnieniu
wykonywanych przez nich czynności: nadzoru, w ramach wskazanej
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
powyżej funkcji, nad realizacją
Kierownik zespołu – Koordynator
inwestycji obejmującej budowę
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego kanalizacji sanitarnej i sieci
pełniący jednocześnie funkcję
wodociągowej o wartości tej
Inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji budowlanej minimum
w specjalności konstrukcyjno 10.000.000,00 zł brutto.
budowlanej;
2)) Specjalista Kluczowy nr II Kwalifikacje i umiejętności:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uprawnienia do kierowania robotami specjalności instalacyjnej w zakresie
budowlanymi bez ograniczeń
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
w specjalności konstrukcyjnowentylacyjnych, gazowych,
budowlanej lub instalacyjnej w
wodociągowych i kanalizacyjnych;
zakresie sieci, instalacji i urządzeń Kwalifikacje i umiejętności:
cieplnych, wentylacyjnych,
uprawnienia do kierowania robotami
gazowych, wodociągowych i
budowlanymi bez ograniczeń w
kanalizacyjnych lub uprawnienia
specjalności instalacyjnej w zakresie
równoważne do powyższych, a
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wydane na podstawie wcześniej
wentylacyjnych, gazowych,
obowiązujących przepisów prawa
wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz przynależność do Okręgowej lub uprawnienia równoważne
Izby Inżynierów Budownictwa.
do powyższych, a wydane na
Doświadczenie zawodowe: co
podstawie wcześniej obowiązujących
najmniej 3-letnie doświadczenie
przepisów prawa oraz przynależność
w charakterze inspektora nadzoru
do Okręgowej Izby Inżynierów
budowlanego, w tym w pełnieniu
Budownictwa.
nadzoru, w ramach wskazanej
Doświadczenie zawodowe: co
powyżej funkcji, nad realizacją
najmniej 3-letnie doświadczenie
inwestycji obejmującej budowę
zawodowe w pracy w charakterze
kanalizacji sanitarnej i sieci
inspektora nadzoru budowlanego lub
wodociągowej o wartości tej
kierownika budowy / robót z zakresu
inwestycji budowlanej minimum
sieci sanitarnych.
10.000.000,00 zł brutto.
3)) Specjalista Kluczowy nr III 2)) Specjalista Kluczowy nr II Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w w specjalności instalacyjnej
specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, i urządzeń elektrycznych i
wentylacyjnych, gazowych,
elektroenergetycznych;
wodociągowych i kanalizacyjnych; Kwalifikacje i umiejętności:
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania
uprawnienia do kierowania robotami robotami budowlanymi bez
budowlanymi bez ograniczeń w
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specjalności instalacyjnej w zakresie ograniczeń w specjalności
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, instalacyjnej w zakresie sieci,
wentylacyjnych, gazowych,
instalacji i urządzeń elektrycznych
wodociągowych i kanalizacyjnych
i elektroenergetycznych lub
lub uprawnienia równoważne
uprawnienia równoważne do
do powyższych, a wydane na
powyższych, a wydane na podstawie
podstawie wcześniej obowiązujących wcześniej obowiązujących przepisów
przepisów prawa oraz przynależność prawa oraz przynależność do
do Okręgowej Izby Inżynierów
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy w charakterze
zawodowe w pracy w
inspektora nadzoru budowlanego lub charakterze inspektora nadzoru
kierownika budowy / robót z zakresu budowlanego lub kierownika
sieci sanitarnych.
budowy / robót elektrycznych i
3)) Specjalista Kluczowy nr III elektroenergetycznych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 4)) Specjalista Kluczowy nr IV –
w specjalności instalacyjnej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
w zakresie sieci, instalacji
specjalności drogowej;
i urządzeń elektrycznych i
Kwalifikacje i umiejętności:
elektroenergetycznych;
uprawnienia budowlane do
Kwalifikacje i umiejętności:
kierowania robotami w specjalności
uprawnienia do kierowania
drogowej bez ograniczeń lub
robotami budowlanymi bez
odpowiadające im ważne
ograniczeń w specjalności
uprawnienia budowlane wydane na
instalacyjnej w zakresie sieci,
podstawie wcześniej obowiązujących
instalacji i urządzeń elektrycznych przepisów prawa oraz przynależność
i elektroenergetycznych lub
do Okręgowej Izby Inżynierów
uprawnienia równoważne do
Budownictwa.
powyższych, a wydane na podstawie Doświadczenie zawodowe: co
wcześniej obowiązujących przepisów najmniej 3-letnie doświadczenie
prawa oraz przynależność do
zawodowe w pracy w charakterze
Okręgowej Izby Inżynierów
inspektora nadzoru budowlanego
Budownictwa.
lub kierownika budowy / robót w
Doświadczenie zawodowe: co
robotach drogowych.
najmniej 3-letnie doświadczenie
Dla części zamówienia nr 2:
zawodowe w pracy w
W celu potwierdzenia spełniania
charakterze inspektora nadzoru
niniejszego warunku Wykonawca
budowlanego lub kierownika
zobowiązany jest wskazać osoby
budowy / robót elektrycznych i
- Kluczowych Specjalistów, które
elektroenergetycznych.
będą uczestniczyć w wykonywaniu
4)) Specjalista Kluczowy nr IV –
zamówienia wraz z informacjami na
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w temat ich kwalifikacji zawodowych,
specjalności drogowej;
doświadczenia i wykształcenia,
Kwalifikacje i umiejętności:
niezbędnych do wykonania
uprawnienia budowlane do
zamówienia, a także zakresu
kierowania robotami w specjalności wykonywanych przez nich czynności:
drogowej bez ograniczeń lub
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
odpowiadające im ważne
Kierownik zespołu – Koordynator
uprawnienia budowlane wydane na Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
podstawie wcześniej obowiązujących pełniący jednocześnie funkcję
przepisów prawa oraz przynależność Inspektora nadzoru inwestorskiego
do Okręgowej Izby Inżynierów
w specjalności konstrukcyjno Budownictwa.
budowlanej;
Doświadczenie zawodowe: co
Kwalifikacje i umiejętności:
najmniej 3-letnie doświadczenie
uprawnienia do kierowania robotami
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zawodowe w pracy w charakterze
budowlanymi bez ograniczeń
inspektora nadzoru budowlanego
w specjalności konstrukcyjnolub kierownika budowy / robót w
budowlanej lub instalacyjnej w
robotach drogowych.
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Dla części zamówienia nr 2:
cieplnych, wentylacyjnych,
W celu potwierdzenia spełniania
gazowych, wodociągowych i
niniejszego warunku Wykonawca
kanalizacyjnych lub uprawnienia
zobowiązany jest wskazać osoby
równoważne do powyższych, a
- Kluczowych Specjalistów, które
wydane na podstawie wcześniej
będą uczestniczyć w wykonywaniu obowiązujących przepisów prawa
zamówienia wraz z informacjami na oraz przynależność do Okręgowej
temat ich kwalifikacji zawodowych, Izby Inżynierów Budownictwa.
doświadczenia i wykształcenia,
Doświadczenie zawodowe: co
niezbędnych do wykonania
najmniej 3-letnie doświadczenie
zamówienia, a także zakresu
w charakterze inspektora nadzoru
wykonywanych przez nich czynności: budowlanego, w tym w pełnieniu
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
nadzoru, w ramach wskazanej
Kierownik zespołu – Koordynator
powyżej funkcji, nad realizacją
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego inwestycji obejmującej budowę
pełniący jednocześnie funkcję
sieci wodociągowej o wartości tej
Inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji budowlanej minimum
w specjalności konstrukcyjno 4.000.000,00 zł brutto.
budowlanej;
2)) Specjalista Kluczowy nr II Kwalifikacje i umiejętności:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uprawnienia do kierowania robotami specjalności instalacyjnej w zakresie
budowlanymi bez ograniczeń
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
w specjalności konstrukcyjnowentylacyjnych, gazowych,
budowlanej lub instalacyjnej w
wodociągowych i kanalizacyjnych;
zakresie sieci, instalacji i urządzeń Kwalifikacje i umiejętności:
cieplnych, wentylacyjnych,
uprawnienia do kierowania robotami
gazowych, wodociągowych i
budowlanymi bez ograniczeń w
kanalizacyjnych lub uprawnienia
specjalności instalacyjnej w zakresie
równoważne do powyższych, a
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wydane na podstawie wcześniej
wentylacyjnych, gazowych,
obowiązujących przepisów prawa
wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz przynależność do Okręgowej lub uprawnienia równoważne
Izby Inżynierów Budownictwa.
do powyższych, a wydane na
Doświadczenie zawodowe: co
podstawie wcześniej obowiązujących
najmniej 3-letnie doświadczenie
przepisów prawa oraz przynależność
w charakterze inspektora nadzoru
do Okręgowej Izby Inżynierów
budowlanego, w tym w pełnieniu
Budownictwa.
nadzoru, w ramach wskazanej
Doświadczenie zawodowe: co
powyżej funkcji, nad realizacją
najmniej 3-letnie doświadczenie
inwestycji obejmującej budowę
zawodowe w pracy w charakterze
sieci wodociągowej o wartości tej
inspektora nadzoru budowlanego lub
inwestycji budowlanej minimum
kierownika budowy / robót z zakresu
4.000.000,00 zł brutto.
sieci sanitarnych.
2)) Specjalista Kluczowy nr II 3)) Specjalista Kluczowy nr III Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
specjalności instalacyjnej w zakresie w specjalności instalacyjnej
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, w zakresie sieci, instalacji
wentylacyjnych, gazowych,
i urządzeń elektrycznych i
wodociągowych i kanalizacyjnych; elektroenergetycznych;
Kwalifikacje i umiejętności:
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami uprawnienia do kierowania
budowlanymi bez ograniczeń w
robotami budowlanymi bez
specjalności instalacyjnej w zakresie ograniczeń w specjalności
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sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, instalacyjnej w zakresie sieci,
wentylacyjnych, gazowych,
instalacji i urządzeń elektrycznych
wodociągowych i kanalizacyjnych
i elektroenergetycznych lub
lub uprawnienia równoważne
uprawnienia równoważne do
do powyższych, a wydane na
powyższych, a wydane na podstawie
podstawie wcześniej obowiązujących wcześniej obowiązujących przepisów
przepisów prawa oraz przynależność prawa oraz przynależność do
do Okręgowej Izby Inżynierów
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy w charakterze
zawodowe w pracy w
inspektora nadzoru budowlanego lub charakterze inspektora nadzoru
kierownika budowy / robót z zakresu budowlanego lub kierownika
sieci sanitarnych.
budowy / robót elektrycznych i
3)) Specjalista Kluczowy nr III elektroenergetycznych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 4)) Specjalista Kluczowy nr IV –
w specjalności instalacyjnej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
w zakresie sieci, instalacji
specjalności drogowej;
i urządzeń elektrycznych i
Kwalifikacje i umiejętności:
elektroenergetycznych;
uprawnienia budowlane do
Kwalifikacje i umiejętności:
kierowania robotami w specjalności
uprawnienia do kierowania
drogowej bez ograniczeń lub
robotami budowlanymi bez
odpowiadające im ważne
ograniczeń w specjalności
uprawnienia budowlane wydane na
instalacyjnej w zakresie sieci,
podstawie wcześniej obowiązujących
instalacji i urządzeń elektrycznych przepisów prawa oraz przynależność
i elektroenergetycznych lub
do Okręgowej Izby Inżynierów
uprawnienia równoważne do
Budownictwa.
powyższych, a wydane na podstawie Doświadczenie zawodowe: co
wcześniej obowiązujących przepisów najmniej 3-letnie doświadczenie
prawa oraz przynależność do
zawodowe w pracy w charakterze
Okręgowej Izby Inżynierów
inspektora nadzoru budowlanego
Budownictwa.
lub kierownika budowy / robót w
Doświadczenie zawodowe: co
robotach drogowych.
najmniej 3-letnie doświadczenie
Dla części zamówienia nr 3:
zawodowe w pracy w
W celu potwierdzenia spełniania
charakterze inspektora nadzoru
niniejszego warunku Wykonawca
budowlanego lub kierownika
zobowiązany jest wskazać osoby
budowy / robót elektrycznych i
- Kluczowych Specjalistów, które
elektroenergetycznych.
będą uczestniczyć w wykonywaniu
4)) Specjalista Kluczowy nr IV –
zamówienia wraz z informacjami na
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w temat ich kwalifikacji zawodowych,
specjalności drogowej;
doświadczenia i wykształcenia,
Kwalifikacje i umiejętności:
niezbędnych do wykonania
uprawnienia budowlane do
zamówienia, a także zakresu
kierowania robotami w specjalności wykonywanych przez nich czynności:
drogowej bez ograniczeń lub
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
odpowiadające im ważne
Kierownik zespołu – Koordynator
uprawnienia budowlane wydane na Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
podstawie wcześniej obowiązujących pełniący jednocześnie funkcję
przepisów prawa oraz przynależność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do Okręgowej Izby Inżynierów
w specjalności instalacyjnej w
Budownictwa.
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Doświadczenie zawodowe: co
cieplnych, wentylacyjnych,
najmniej 3-letnie doświadczenie
gazowych, wodociągowych i
zawodowe w pracy w charakterze
kanalizacyjnych;
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inspektora nadzoru budowlanego
Kwalifikacje i umiejętności:
lub kierownika budowy / robót w
uprawnienia do kierowania robotami
robotach drogowych.
budowlanymi bez ograniczeń
Dla części zamówienia nr 3:
w specjalności konstrukcyjnoW celu potwierdzenia spełniania
budowlanej lub instalacyjnej w
niniejszego warunku Wykonawca
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
zobowiązany jest wskazać osoby
cieplnych, wentylacyjnych,
- Kluczowych Specjalistów, które
gazowych, wodociągowych i
będą uczestniczyć w wykonywaniu kanalizacyjnych lub uprawnienia
zamówienia wraz z informacjami na równoważne do powyższych, a
temat ich kwalifikacji zawodowych, wydane na podstawie wcześniej
doświadczenia i wykształcenia,
obowiązujących przepisów prawa
niezbędnych do wykonania
oraz przynależność do Okręgowej
zamówienia, a także zakresu
Izby Inżynierów Budownictwa.
wykonywanych przez nich czynności: Doświadczenie zawodowe: co
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
najmniej 3-letnie doświadczenie
Kierownik zespołu – Koordynator
w charakterze inspektora nadzoru
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego budowlanego, w tym w pełnieniu
pełniący jednocześnie funkcję
nadzoru, w ramach wskazanej
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powyżej funkcji, nad realizacją
w specjalności instalacyjnej w
inwestycji obejmującej budowę
zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji sanitarnej o wartości
cieplnych, wentylacyjnych,
tej inwestycji budowlanej minimum
gazowych, wodociągowych i
1.000.000,00 zł brutto.
kanalizacyjnych;
2)) Specjalista Kluczowy nr II Kwalifikacje i umiejętności:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie sieci, instalacji
w specjalności konstrukcyjnoi urządzeń elektrycznych i
budowlanej lub instalacyjnej w
elektroenergetycznych;
zakresie sieci, instalacji i urządzeń Kwalifikacje i umiejętności:
cieplnych, wentylacyjnych,
uprawnienia do kierowania
gazowych, wodociągowych i
robotami budowlanymi bez
kanalizacyjnych lub uprawnienia
ograniczeń w specjalności
równoważne do powyższych, a
instalacyjnej w zakresie sieci,
wydane na podstawie wcześniej
instalacji i urządzeń elektrycznych
obowiązujących przepisów prawa
i elektroenergetycznych lub
oraz przynależność do Okręgowej uprawnienia równoważne do
Izby Inżynierów Budownictwa.
powyższych, a wydane na podstawie
Doświadczenie zawodowe: co
wcześniej obowiązujących przepisów
najmniej 3-letnie doświadczenie
prawa oraz przynależność do
w charakterze inspektora nadzoru
Okręgowej Izby Inżynierów
budowlanego, w tym w pełnieniu
Budownictwa.
nadzoru, w ramach wskazanej
Doświadczenie zawodowe: co
powyżej funkcji, nad realizacją
najmniej 3-letnie doświadczenie
inwestycji obejmującej budowę
zawodowe w pracy w
kanalizacji sanitarnej o wartości
charakterze inspektora nadzoru
tej inwestycji budowlanej minimum budowlanego lub kierownika
1.000.000,00 zł brutto.
budowy / robót elektrycznych i
2)) Specjalista Kluczowy nr II elektroenergetycznych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 3)) Specjalista Kluczowy nr III –
w specjalności instalacyjnej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
w zakresie sieci, instalacji
specjalności drogowej;
i urządzeń elektrycznych i
Kwalifikacje i umiejętności:
elektroenergetycznych;
uprawnienia budowlane do
Kwalifikacje i umiejętności:
kierowania robotami w specjalności
uprawnienia do kierowania
drogowej bez ograniczeń lub
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robotami budowlanymi bez
odpowiadające im ważne
ograniczeń w specjalności
uprawnienia budowlane wydane na
instalacyjnej w zakresie sieci,
podstawie wcześniej obowiązujących
instalacji i urządzeń elektrycznych przepisów prawa oraz przynależność
i elektroenergetycznych lub
do Okręgowej Izby Inżynierów
uprawnienia równoważne do
Budownictwa.
powyższych, a wydane na podstawie Doświadczenie zawodowe: co
wcześniej obowiązujących przepisów najmniej 3-letnie doświadczenie
prawa oraz przynależność do
zawodowe w pracy w charakterze
Okręgowej Izby Inżynierów
inspektora nadzoru budowlanego
Budownictwa.
lub kierownika budowy / robót w
Doświadczenie zawodowe: co
robotach drogowych.
najmniej 3-letnie doświadczenie
Dla części zamówienia nr 4:
zawodowe w pracy w
W celu potwierdzenia spełniania
charakterze inspektora nadzoru
niniejszego warunku Wykonawca
budowlanego lub kierownika
zobowiązany jest wskazać osoby
budowy / robót elektrycznych i
- Kluczowych Specjalistów, które
elektroenergetycznych.
będą uczestniczyć w wykonywaniu
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
zamówienia wraz z informacjami na
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w temat ich kwalifikacji zawodowych,
specjalności drogowej;
doświadczenia i wykształcenia,
Kwalifikacje i umiejętności:
niezbędnych do wykonania
uprawnienia budowlane do
zamówienia, a także zakresu
kierowania robotami w specjalności wykonywanych przez nich czynności:
drogowej bez ograniczeń lub
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
odpowiadające im ważne
Kierownik zespołu – Koordynator
uprawnienia budowlane wydane na Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
podstawie wcześniej obowiązujących pełniący jednocześnie funkcję
przepisów prawa oraz przynależność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do Okręgowej Izby Inżynierów
w specjalności instalacyjnej w
Budownictwa.
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Doświadczenie zawodowe: co
cieplnych, wentylacyjnych,
najmniej 3-letnie doświadczenie
gazowych, wodociągowych i
zawodowe w pracy w charakterze
kanalizacyjnych;
inspektora nadzoru budowlanego
Kwalifikacje i umiejętności:
lub kierownika budowy / robót w
uprawnienia do kierowania robotami
robotach drogowych.
budowlanymi bez ograniczeń
Dla części zamówienia nr 4:
w specjalności konstrukcyjnoW celu potwierdzenia spełniania
budowlanej lub instalacyjnej w
niniejszego warunku Wykonawca
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
zobowiązany jest wskazać osoby
cieplnych, wentylacyjnych,
- Kluczowych Specjalistów, które
gazowych, wodociągowych i
będą uczestniczyć w wykonywaniu kanalizacyjnych lub uprawnienia
zamówienia wraz z informacjami na równoważne do powyższych, a
temat ich kwalifikacji zawodowych, wydane na podstawie wcześniej
doświadczenia i wykształcenia,
obowiązujących przepisów prawa
niezbędnych do wykonania
oraz przynależność do Okręgowej
zamówienia, a także zakresu
Izby Inżynierów Budownictwa.
wykonywanych przez nich czynności: Doświadczenie zawodowe: co
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
najmniej 3-letnie doświadczenie
Kierownik zespołu – Koordynator
w charakterze inspektora nadzoru
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego budowlanego, w tym w pełnieniu
pełniący jednocześnie funkcję
nadzoru, w ramach wskazanej
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powyżej funkcji, nad realizacją
w specjalności instalacyjnej w
inwestycji obejmującej budowę
zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji sanitarnej o wartości
cieplnych, wentylacyjnych,
tej inwestycji budowlanej minimum
1.500.000,00 zł brutto.
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gazowych, wodociągowych i
2)) Specjalista Kluczowy nr II kanalizacyjnych;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Kwalifikacje i umiejętności:
w specjalności instalacyjnej
uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
budowlanymi bez ograniczeń
i urządzeń elektrycznych i
w specjalności konstrukcyjnoelektroenergetycznych;
budowlanej lub instalacyjnej w
Kwalifikacje i umiejętności:
zakresie sieci, instalacji i urządzeń uprawnienia do kierowania
cieplnych, wentylacyjnych,
robotami budowlanymi bez
gazowych, wodociągowych i
ograniczeń w specjalności
kanalizacyjnych lub uprawnienia
instalacyjnej w zakresie sieci,
równoważne do powyższych, a
instalacji i urządzeń elektrycznych
wydane na podstawie wcześniej
i elektroenergetycznych lub
obowiązujących przepisów prawa
uprawnienia równoważne do
oraz przynależność do Okręgowej powyższych, a wydane na podstawie
Izby Inżynierów Budownictwa.
wcześniej obowiązujących przepisów
Doświadczenie zawodowe: co
prawa oraz przynależność do
najmniej 3-letnie doświadczenie
Okręgowej Izby Inżynierów
w charakterze inspektora nadzoru
Budownictwa.
budowlanego, w tym w pełnieniu
Doświadczenie zawodowe: co
nadzoru, w ramach wskazanej
najmniej 3-letnie doświadczenie
powyżej funkcji, nad realizacją
zawodowe w pracy w
inwestycji obejmującej budowę
charakterze inspektora nadzoru
kanalizacji sanitarnej o wartości
budowlanego lub kierownika
tej inwestycji budowlanej minimum budowy / robót elektrycznych i
1.500.000,00 zł brutto.
elektroenergetycznych.
2)) Specjalista Kluczowy nr II 3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
w specjalności instalacyjnej
specjalności drogowej;
w zakresie sieci, instalacji
Kwalifikacje i umiejętności:
i urządzeń elektrycznych i
uprawnienia budowlane do
elektroenergetycznych;
kierowania robotami w specjalności
Kwalifikacje i umiejętności:
drogowej bez ograniczeń lub
uprawnienia do kierowania
odpowiadające im ważne
robotami budowlanymi bez
uprawnienia budowlane wydane na
ograniczeń w specjalności
podstawie wcześniej obowiązujących
instalacyjnej w zakresie sieci,
przepisów prawa oraz przynależność
instalacji i urządzeń elektrycznych do Okręgowej Izby Inżynierów
i elektroenergetycznych lub
Budownictwa.
uprawnienia równoważne do
Doświadczenie zawodowe: co
powyższych, a wydane na podstawie najmniej 3-letnie doświadczenie
wcześniej obowiązujących przepisów zawodowe w pracy w charakterze
prawa oraz przynależność do
inspektora nadzoru budowlanego
Okręgowej Izby Inżynierów
lub kierownika budowy / robót w
Budownictwa.
robotach drogowych.
Doświadczenie zawodowe: co
Dla części zamówienia nr 5:
najmniej 3-letnie doświadczenie
W celu potwierdzenia spełniania
zawodowe w pracy w
niniejszego warunku Wykonawca
charakterze inspektora nadzoru
zobowiązany jest wskazać osoby
budowlanego lub kierownika
- Kluczowych Specjalistów, które
budowy / robót elektrycznych i
będą uczestniczyć w wykonywaniu
elektroenergetycznych.
zamówienia wraz z informacjami na
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
temat ich kwalifikacji zawodowych,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w doświadczenia i wykształcenia,
specjalności drogowej;
niezbędnych do wykonania
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia budowlane do
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kierowania robotami w specjalności zamówienia, a także zakresu
drogowej bez ograniczeń lub
wykonywanych przez nich czynności:
odpowiadające im ważne
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
uprawnienia budowlane wydane na Kierownik zespołu – Koordynator
podstawie wcześniej obowiązujących Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
przepisów prawa oraz przynależność pełniący jednocześnie funkcję
do Okręgowej Izby Inżynierów
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Budownictwa.
w specjalności instalacyjnej w
Doświadczenie zawodowe: co
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
najmniej 3-letnie doświadczenie
cieplnych, wentylacyjnych,
zawodowe w pracy w charakterze
gazowych, wodociągowych i
inspektora nadzoru budowlanego
kanalizacyjnych;
lub kierownika budowy / robót w
Kwalifikacje i umiejętności:
robotach drogowych.
uprawnienia do kierowania robotami
Dla części zamówienia nr 5:
budowlanymi bez ograniczeń
W celu potwierdzenia spełniania
w specjalności konstrukcyjnoniniejszego warunku Wykonawca
budowlanej lub instalacyjnej w
zobowiązany jest wskazać osoby
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
- Kluczowych Specjalistów, które
cieplnych, wentylacyjnych,
będą uczestniczyć w wykonywaniu gazowych, wodociągowych i
zamówienia wraz z informacjami na kanalizacyjnych lub uprawnienia
temat ich kwalifikacji zawodowych, równoważne do powyższych, a
doświadczenia i wykształcenia,
wydane na podstawie wcześniej
niezbędnych do wykonania
obowiązujących przepisów prawa
zamówienia, a także zakresu
oraz przynależność do Okręgowej
wykonywanych przez nich czynności: Izby Inżynierów Budownictwa.
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
Doświadczenie zawodowe: co
Kierownik zespołu – Koordynator
najmniej 3-letnie doświadczenie
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego w charakterze inspektora nadzoru
pełniący jednocześnie funkcję
budowlanego, w tym w pełnieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzoru, w ramach wskazanej
w specjalności instalacyjnej w
powyżej funkcji, nad realizacją
zakresie sieci, instalacji i urządzeń inwestycji obejmującej budowę
cieplnych, wentylacyjnych,
kanalizacji sanitarnej i sieci
gazowych, wodociągowych i
wodociągowej o wartości tej
kanalizacyjnych;
inwestycji budowlanej minimum
Kwalifikacje i umiejętności:
1.500.000,00 zł brutto.
uprawnienia do kierowania robotami 2)) Specjalista Kluczowy nr II budowlanymi bez ograniczeń
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w specjalności konstrukcyjnow specjalności instalacyjnej
budowlanej lub instalacyjnej w
w zakresie sieci, instalacji
zakresie sieci, instalacji i urządzeń i urządzeń elektrycznych i
cieplnych, wentylacyjnych,
elektroenergetycznych;
gazowych, wodociągowych i
Kwalifikacje i umiejętności:
kanalizacyjnych lub uprawnienia
uprawnienia do kierowania
równoważne do powyższych, a
robotami budowlanymi bez
wydane na podstawie wcześniej
ograniczeń w specjalności
obowiązujących przepisów prawa
instalacyjnej w zakresie sieci,
oraz przynależność do Okręgowej instalacji i urządzeń elektrycznych
Izby Inżynierów Budownictwa.
i elektroenergetycznych lub
Doświadczenie zawodowe: co
uprawnienia równoważne do
najmniej 3-letnie doświadczenie
powyższych, a wydane na podstawie
w charakterze inspektora nadzoru
wcześniej obowiązujących przepisów
budowlanego, w tym w pełnieniu
prawa oraz przynależność do
nadzoru, w ramach wskazanej
Okręgowej Izby Inżynierów
powyżej funkcji, nad realizacją
Budownictwa.
inwestycji obejmującej budowę
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy w
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kanalizacji sanitarnej i sieci
charakterze inspektora nadzoru
wodociągowej o wartości tej
budowlanego lub kierownika
inwestycji budowlanej minimum
budowy / robót elektrycznych i
1.500.000,00 zł brutto.
elektroenergetycznych.
2)) Specjalista Kluczowy nr II 3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
w specjalności instalacyjnej
specjalności drogowej;
w zakresie sieci, instalacji
Kwalifikacje i umiejętności:
i urządzeń elektrycznych i
uprawnienia budowlane do
elektroenergetycznych;
kierowania robotami w specjalności
Kwalifikacje i umiejętności:
drogowej bez ograniczeń lub
uprawnienia do kierowania
odpowiadające im ważne
robotami budowlanymi bez
uprawnienia budowlane wydane na
ograniczeń w specjalności
podstawie wcześniej obowiązujących
instalacyjnej w zakresie sieci,
przepisów prawa oraz przynależność
instalacji i urządzeń elektrycznych do Okręgowej Izby Inżynierów
i elektroenergetycznych lub
Budownictwa.
uprawnienia równoważne do
Doświadczenie zawodowe: co
powyższych, a wydane na podstawie najmniej 3-letnie doświadczenie
wcześniej obowiązujących przepisów zawodowe w pracy w charakterze
prawa oraz przynależność do
inspektora nadzoru budowlanego
Okręgowej Izby Inżynierów
lub kierownika budowy / robót w
Budownictwa.
robotach drogowych.
Doświadczenie zawodowe: co
Dla części zamówienia nr 6:
najmniej 3-letnie doświadczenie
W celu potwierdzenia spełniania
zawodowe w pracy w
niniejszego warunku Wykonawca
charakterze inspektora nadzoru
zobowiązany jest wskazać osoby
budowlanego lub kierownika
- Kluczowych Specjalistów, które
budowy / robót elektrycznych i
będą uczestniczyć w wykonywaniu
elektroenergetycznych.
zamówienia wraz z informacjami na
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
temat ich kwalifikacji zawodowych,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w doświadczenia i wykształcenia,
specjalności drogowej;
niezbędnych do wykonania
Kwalifikacje i umiejętności:
zamówienia, a także zakresu
uprawnienia budowlane do
wykonywanych przez nich czynności:
kierowania robotami w specjalności 1)) Specjalista Kluczowy nr I –
drogowej bez ograniczeń lub
Kierownik zespołu – Koordynator
odpowiadające im ważne
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
uprawnienia budowlane wydane na pełniący jednocześnie funkcję
podstawie wcześniej obowiązujących Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przepisów prawa oraz przynależność w specjalności instalacyjnej w
do Okręgowej Izby Inżynierów
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Budownictwa.
cieplnych, wentylacyjnych,
Doświadczenie zawodowe: co
gazowych, wodociągowych i
najmniej 3-letnie doświadczenie
kanalizacyjnych;
zawodowe w pracy w charakterze
Kwalifikacje i umiejętności:
inspektora nadzoru budowlanego
uprawnienia do kierowania robotami
lub kierownika budowy / robót w
budowlanymi bez ograniczeń
robotach drogowych.
w specjalności konstrukcyjnoDla części zamówienia nr 6:
budowlanej lub instalacyjnej w
W celu potwierdzenia spełniania
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
niniejszego warunku Wykonawca
cieplnych, wentylacyjnych,
zobowiązany jest wskazać osoby
gazowych, wodociągowych i
- Kluczowych Specjalistów, które
kanalizacyjnych lub uprawnienia
będą uczestniczyć w wykonywaniu równoważne do powyższych, a
zamówienia wraz z informacjami na wydane na podstawie wcześniej
temat ich kwalifikacji zawodowych,
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doświadczenia i wykształcenia,
obowiązujących przepisów prawa
niezbędnych do wykonania
oraz przynależność do Okręgowej
zamówienia, a także zakresu
Izby Inżynierów Budownictwa.
wykonywanych przez nich czynności: Doświadczenie zawodowe: co
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
najmniej 3-letnie doświadczenie
Kierownik zespołu – Koordynator
w charakterze inspektora nadzoru
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego budowlanego, w tym w pełnieniu
pełniący jednocześnie funkcję
nadzoru, w ramach wskazanej
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powyżej funkcji, nad realizacją
w specjalności instalacyjnej w
inwestycji obejmującej budowę
zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji sanitarnej o wartości
cieplnych, wentylacyjnych,
tej inwestycji budowlanej minimum
gazowych, wodociągowych i
2.500.000,00 zł brutto.
kanalizacyjnych;
2)) Specjalista Kluczowy nr II Kwalifikacje i umiejętności:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie sieci, instalacji
w specjalności konstrukcyjnoi urządzeń elektrycznych i
budowlanej lub instalacyjnej w
elektroenergetycznych;
zakresie sieci, instalacji i urządzeń Kwalifikacje i umiejętności:
cieplnych, wentylacyjnych,
uprawnienia do kierowania
gazowych, wodociągowych i
robotami budowlanymi bez
kanalizacyjnych lub uprawnienia
ograniczeń w specjalności
równoważne do powyższych, a
instalacyjnej w zakresie sieci,
wydane na podstawie wcześniej
instalacji i urządzeń elektrycznych
obowiązujących przepisów prawa
i elektroenergetycznych lub
oraz przynależność do Okręgowej uprawnienia równoważne do
Izby Inżynierów Budownictwa.
powyższych, a wydane na podstawie
Doświadczenie zawodowe: co
wcześniej obowiązujących przepisów
najmniej 3-letnie doświadczenie
prawa oraz przynależność do
w charakterze inspektora nadzoru
Okręgowej Izby Inżynierów
budowlanego, w tym w pełnieniu
Budownictwa.
nadzoru, w ramach wskazanej
Doświadczenie zawodowe: co
powyżej funkcji, nad realizacją
najmniej 3-letnie doświadczenie
inwestycji obejmującej budowę
zawodowe w pracy w
kanalizacji sanitarnej o wartości
charakterze inspektora nadzoru
tej inwestycji budowlanej minimum budowlanego lub kierownika
2.500.000,00 zł brutto.
budowy / robót elektrycznych i
2)) Specjalista Kluczowy nr II elektroenergetycznych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 3)) Specjalista Kluczowy nr III –
w specjalności instalacyjnej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
w zakresie sieci, instalacji
specjalności drogowej;
i urządzeń elektrycznych i
Kwalifikacje i umiejętności:
elektroenergetycznych;
uprawnienia budowlane do
Kwalifikacje i umiejętności:
kierowania robotami w specjalności
uprawnienia do kierowania
drogowej bez ograniczeń lub
robotami budowlanymi bez
odpowiadające im ważne
ograniczeń w specjalności
uprawnienia budowlane wydane na
instalacyjnej w zakresie sieci,
podstawie wcześniej obowiązujących
instalacji i urządzeń elektrycznych przepisów prawa oraz przynależność
i elektroenergetycznych lub
do Okręgowej Izby Inżynierów
uprawnienia równoważne do
Budownictwa.
powyższych, a wydane na podstawie Doświadczenie zawodowe: co
wcześniej obowiązujących przepisów najmniej 3-letnie doświadczenie
prawa oraz przynależność do
zawodowe w pracy w charakterze
Okręgowej Izby Inżynierów
inspektora nadzoru budowlanego
Budownictwa.
lub kierownika budowy / robót w
robotach drogowych.
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Doświadczenie zawodowe: co
Dla części zamówienia nr 7:
najmniej 3-letnie doświadczenie
W celu potwierdzenia spełniania
zawodowe w pracy w
niniejszego warunku Wykonawca
charakterze inspektora nadzoru
zobowiązany jest wskazać osoby
budowlanego lub kierownika
- Kluczowych Specjalistów, które
budowy / robót elektrycznych i
będą uczestniczyć w wykonywaniu
elektroenergetycznych.
zamówienia wraz z informacjami na
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
temat ich kwalifikacji zawodowych,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w doświadczenia i wykształcenia,
specjalności drogowej;
niezbędnych do wykonania
Kwalifikacje i umiejętności:
zamówienia, a także zakresu
uprawnienia budowlane do
wykonywanych przez nich czynności:
kierowania robotami w specjalności 1)) Specjalista Kluczowy nr I –
drogowej bez ograniczeń lub
Kierownik zespołu – Koordynator
odpowiadające im ważne
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
uprawnienia budowlane wydane na pełniący jednocześnie funkcję
podstawie wcześniej obowiązujących Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przepisów prawa oraz przynależność w specjalności instalacyjnej w
do Okręgowej Izby Inżynierów
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Budownictwa.
cieplnych, wentylacyjnych,
Doświadczenie zawodowe: co
gazowych, wodociągowych i
najmniej 3-letnie doświadczenie
kanalizacyjnych;
zawodowe w pracy w charakterze
Kwalifikacje i umiejętności:
inspektora nadzoru budowlanego
uprawnienia do kierowania robotami
lub kierownika budowy / robót w
budowlanymi bez ograniczeń
robotach drogowych.
w specjalności konstrukcyjnoDla części zamówienia nr 7:
budowlanej lub instalacyjnej w
W celu potwierdzenia spełniania
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
niniejszego warunku Wykonawca
cieplnych, wentylacyjnych,
zobowiązany jest wskazać osoby
gazowych, wodociągowych i
- Kluczowych Specjalistów, które
kanalizacyjnych lub uprawnienia
będą uczestniczyć w wykonywaniu równoważne do powyższych, a
zamówienia wraz z informacjami na wydane na podstawie wcześniej
temat ich kwalifikacji zawodowych, obowiązujących przepisów prawa
doświadczenia i wykształcenia,
oraz przynależność do Okręgowej
niezbędnych do wykonania
Izby Inżynierów Budownictwa.
zamówienia, a także zakresu
Doświadczenie zawodowe: co
wykonywanych przez nich czynności: najmniej 3-letnie doświadczenie
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
w charakterze inspektora nadzoru
Kierownik zespołu – Koordynator
budowlanego, w tym w pełnieniu
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego nadzoru, w ramach wskazanej
pełniący jednocześnie funkcję
powyżej funkcji, nad realizacją
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego inwestycji obejmującej budowę
w specjalności instalacyjnej w
kanalizacji sanitarnej o wartości
zakresie sieci, instalacji i urządzeń tej inwestycji budowlanej minimum
cieplnych, wentylacyjnych,
1.000.000,00 zł brutto.
gazowych, wodociągowych i
2)) Specjalista Kluczowy nr II kanalizacyjnych;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Kwalifikacje i umiejętności:
w specjalności instalacyjnej
uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji
budowlanymi bez ograniczeń
i urządzeń elektrycznych i
w specjalności konstrukcyjnoelektroenergetycznych;
budowlanej lub instalacyjnej w
Kwalifikacje i umiejętności:
zakresie sieci, instalacji i urządzeń uprawnienia do kierowania
cieplnych, wentylacyjnych,
robotami budowlanymi bez
gazowych, wodociągowych i
ograniczeń w specjalności
kanalizacyjnych lub uprawnienia
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równoważne do powyższych, a
instalacyjnej w zakresie sieci,
wydane na podstawie wcześniej
instalacji i urządzeń elektrycznych
obowiązujących przepisów prawa
i elektroenergetycznych lub
oraz przynależność do Okręgowej uprawnienia równoważne do
Izby Inżynierów Budownictwa.
powyższych, a wydane na podstawie
Doświadczenie zawodowe: co
wcześniej obowiązujących przepisów
najmniej 3-letnie doświadczenie
prawa oraz przynależność do
w charakterze inspektora nadzoru
Okręgowej Izby Inżynierów
budowlanego, w tym w pełnieniu
Budownictwa.
nadzoru, w ramach wskazanej
Doświadczenie zawodowe: co
powyżej funkcji, nad realizacją
najmniej 3-letnie doświadczenie
inwestycji obejmującej budowę
zawodowe w pracy w
kanalizacji sanitarnej o wartości
charakterze inspektora nadzoru
tej inwestycji budowlanej minimum budowlanego lub kierownika
1.000.000,00 zł brutto.
budowy / robót elektrycznych i
2)) Specjalista Kluczowy nr II elektroenergetycznych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 3)) Specjalista Kluczowy nr III –
w specjalności instalacyjnej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
w zakresie sieci, instalacji
specjalności drogowej;
i urządzeń elektrycznych i
Kwalifikacje i umiejętności:
elektroenergetycznych;
uprawnienia budowlane do
Kwalifikacje i umiejętności:
kierowania robotami w specjalności
uprawnienia do kierowania
drogowej bez ograniczeń lub
robotami budowlanymi bez
odpowiadające im ważne
ograniczeń w specjalności
uprawnienia budowlane wydane na
instalacyjnej w zakresie sieci,
podstawie wcześniej obowiązujących
instalacji i urządzeń elektrycznych przepisów prawa oraz przynależność
i elektroenergetycznych lub
do Okręgowej Izby Inżynierów
uprawnienia równoważne do
Budownictwa.
powyższych, a wydane na podstawie Doświadczenie zawodowe: co
wcześniej obowiązujących przepisów najmniej 3-letnie doświadczenie
prawa oraz przynależność do
zawodowe w pracy w charakterze
Okręgowej Izby Inżynierów
inspektora nadzoru budowlanego
Budownictwa.
lub kierownika budowy / robót w
Doświadczenie zawodowe: co
robotach drogowych.
najmniej 3-letnie doświadczenie
Dla części zamówienia nr 8:
zawodowe w pracy w
W celu potwierdzenia spełniania
charakterze inspektora nadzoru
niniejszego warunku Wykonawca
budowlanego lub kierownika
zobowiązany jest wskazać osoby
budowy / robót elektrycznych i
- Kluczowych Specjalistów, które
elektroenergetycznych.
będą uczestniczyć w wykonywaniu
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
zamówienia wraz z informacjami na
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w temat ich kwalifikacji zawodowych,
specjalności drogowej;
doświadczenia i wykształcenia,
Kwalifikacje i umiejętności:
niezbędnych do wykonania
uprawnienia budowlane do
zamówienia, a także zakresu
kierowania robotami w specjalności wykonywanych przez nich czynności:
drogowej bez ograniczeń lub
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
odpowiadające im ważne
Kierownik zespołu – Koordynator
uprawnienia budowlane wydane na Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
podstawie wcześniej obowiązujących pełniący jednocześnie funkcję
przepisów prawa oraz przynależność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do Okręgowej Izby Inżynierów
w specjalności instalacyjnej w
Budownictwa.
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Doświadczenie zawodowe: co
cieplnych, wentylacyjnych,
najmniej 3-letnie doświadczenie
gazowych, wodociągowych i
zawodowe w pracy w charakterze
kanalizacyjnych;
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inspektora nadzoru budowlanego
Kwalifikacje i umiejętności:
lub kierownika budowy / robót w
uprawnienia do kierowania robotami
robotach drogowych.
budowlanymi bez ograniczeń
Dla części zamówienia nr 8:
w specjalności konstrukcyjnoW celu potwierdzenia spełniania
budowlanej lub instalacyjnej w
niniejszego warunku Wykonawca
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
zobowiązany jest wskazać osoby
cieplnych, wentylacyjnych,
- Kluczowych Specjalistów, które
gazowych, wodociągowych i
będą uczestniczyć w wykonywaniu kanalizacyjnych lub uprawnienia
zamówienia wraz z informacjami na równoważne do powyższych, a
temat ich kwalifikacji zawodowych, wydane na podstawie wcześniej
doświadczenia i wykształcenia,
obowiązujących przepisów prawa
niezbędnych do wykonania
oraz przynależność do Okręgowej
zamówienia, a także zakresu
Izby Inżynierów Budownictwa.
wykonywanych przez nich czynności: Doświadczenie zawodowe: co
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
najmniej 3-letnie doświadczenie
Kierownik zespołu – Koordynator
w charakterze inspektora nadzoru
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego budowlanego, w tym w pełnieniu
pełniący jednocześnie funkcję
nadzoru, w ramach wskazanej
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powyżej funkcji, nad realizacją
w specjalności instalacyjnej w
inwestycji obejmującej budowę
zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji sanitarnej i sieci
cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowej o wartości tej
gazowych, wodociągowych i
inwestycji budowlanej minimum
kanalizacyjnych;
7.000.000,00 zł brutto.
Kwalifikacje i umiejętności:
2)) Specjalista Kluczowy nr II uprawnienia do kierowania robotami Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
w specjalności konstrukcyjnow zakresie sieci, instalacji
budowlanej lub instalacyjnej w
i urządzeń elektrycznych i
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;
cieplnych, wentylacyjnych,
Kwalifikacje i umiejętności:
gazowych, wodociągowych i
uprawnienia do kierowania
kanalizacyjnych lub uprawnienia
robotami budowlanymi bez
równoważne do powyższych, a
ograniczeń w specjalności
wydane na podstawie wcześniej
instalacyjnej w zakresie sieci,
obowiązujących przepisów prawa
instalacji i urządzeń elektrycznych
oraz przynależność do Okręgowej i elektroenergetycznych lub
Izby Inżynierów Budownictwa.
uprawnienia równoważne do
Doświadczenie zawodowe: co
powyższych, a wydane na podstawie
najmniej 3-letnie doświadczenie
wcześniej obowiązujących przepisów
w charakterze inspektora nadzoru
prawa oraz przynależność do
budowlanego, w tym w pełnieniu
Okręgowej Izby Inżynierów
nadzoru, w ramach wskazanej
Budownictwa.
powyżej funkcji, nad realizacją
Doświadczenie zawodowe: co
inwestycji obejmującej budowę
najmniej 3-letnie doświadczenie
kanalizacji sanitarnej i sieci
zawodowe w pracy w
wodociągowej o wartości tej
charakterze inspektora nadzoru
inwestycji budowlanej minimum
budowlanego lub kierownika
7.000.000,00 zł brutto.
budowy / robót elektrycznych i
2)) Specjalista Kluczowy nr II elektroenergetycznych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 3)) Specjalista Kluczowy nr III –
w specjalności instalacyjnej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
w zakresie sieci, instalacji
specjalności drogowej;
i urządzeń elektrycznych i
Kwalifikacje i umiejętności:
elektroenergetycznych;
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności
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drogowej bez ograniczeń lub
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania
odpowiadające im ważne
robotami budowlanymi bez
uprawnienia budowlane wydane na
ograniczeń w specjalności
podstawie wcześniej obowiązujących
instalacyjnej w zakresie sieci,
przepisów prawa oraz przynależność
instalacji i urządzeń elektrycznych do Okręgowej Izby Inżynierów
i elektroenergetycznych lub
Budownictwa.
uprawnienia równoważne do
Doświadczenie zawodowe: co
powyższych, a wydane na podstawie najmniej 3-letnie doświadczenie
wcześniej obowiązujących przepisów zawodowe w pracy w charakterze
prawa oraz przynależność do
inspektora nadzoru budowlanego
Okręgowej Izby Inżynierów
lub kierownika budowy / robót w
Budownictwa.
robotach drogowych.
Doświadczenie zawodowe: co
Dla części zamówienia nr 9:
najmniej 3-letnie doświadczenie
W celu potwierdzenia spełniania
zawodowe w pracy w
niniejszego warunku Wykonawca
charakterze inspektora nadzoru
zobowiązany jest wskazać osoby
budowlanego lub kierownika
- Kluczowych Specjalistów, które
budowy / robót elektrycznych i
będą uczestniczyć w wykonywaniu
elektroenergetycznych.
zamówienia wraz z informacjami na
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
temat ich kwalifikacji zawodowych,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w doświadczenia i wykształcenia,
specjalności drogowej;
niezbędnych do wykonania
Kwalifikacje i umiejętności:
zamówienia, a także zakresu
uprawnienia budowlane do
wykonywanych przez nich czynności:
kierowania robotami w specjalności 1)) Specjalista Kluczowy nr I –
drogowej bez ograniczeń lub
Kierownik zespołu – Koordynator
odpowiadające im ważne
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
uprawnienia budowlane wydane na pełniący jednocześnie funkcję
podstawie wcześniej obowiązujących Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przepisów prawa oraz przynależność w specjalności instalacyjnej w
do Okręgowej Izby Inżynierów
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Budownictwa.
cieplnych, wentylacyjnych,
Doświadczenie zawodowe: co
gazowych, wodociągowych i
najmniej 3-letnie doświadczenie
kanalizacyjnych;
zawodowe w pracy w charakterze
Kwalifikacje i umiejętności:
inspektora nadzoru budowlanego
uprawnienia do kierowania robotami
lub kierownika budowy / robót w
budowlanymi bez ograniczeń
robotach drogowych.
w specjalności konstrukcyjnoDla części zamówienia nr 9:
budowlanej lub instalacyjnej w
W celu potwierdzenia spełniania
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
niniejszego warunku Wykonawca
cieplnych, wentylacyjnych,
zobowiązany jest wskazać osoby
gazowych, wodociągowych i
- Kluczowych Specjalistów, które
kanalizacyjnych lub uprawnienia
będą uczestniczyć w wykonywaniu równoważne do powyższych, a
zamówienia wraz z informacjami na wydane na podstawie wcześniej
temat ich kwalifikacji zawodowych, obowiązujących przepisów prawa
doświadczenia i wykształcenia,
oraz przynależność do Okręgowej
niezbędnych do wykonania
Izby Inżynierów Budownictwa.
zamówienia, a także zakresu
Doświadczenie zawodowe: co
wykonywanych przez nich czynności: najmniej 3-letnie doświadczenie
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
w charakterze inspektora nadzoru
Kierownik zespołu – Koordynator
budowlanego, w tym w pełnieniu
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego nadzoru, w ramach wskazanej
pełniący jednocześnie funkcję
powyżej funkcji, nad realizacją
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego inwestycji obejmującej budowę
w specjalności instalacyjnej w
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zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji sanitarnej i sieci
cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowej o wartości tej
gazowych, wodociągowych i
inwestycji budowlanej minimum
kanalizacyjnych;
700.000,00 zł brutto.
Kwalifikacje i umiejętności:
2)) Specjalista Kluczowy nr II uprawnienia do kierowania robotami Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
w specjalności konstrukcyjnow zakresie sieci, instalacji
budowlanej lub instalacyjnej w
i urządzeń elektrycznych i
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;
cieplnych, wentylacyjnych,
Kwalifikacje i umiejętności:
gazowych, wodociągowych i
uprawnienia do kierowania
kanalizacyjnych lub uprawnienia
robotami budowlanymi bez
równoważne do powyższych, a
ograniczeń w specjalności
wydane na podstawie wcześniej
instalacyjnej w zakresie sieci,
obowiązujących przepisów prawa
instalacji i urządzeń elektrycznych
oraz przynależność do Okręgowej i elektroenergetycznych lub
Izby Inżynierów Budownictwa.
uprawnienia równoważne do
Doświadczenie zawodowe: co
powyższych, a wydane na podstawie
najmniej 3-letnie doświadczenie
wcześniej obowiązujących przepisów
w charakterze inspektora nadzoru
prawa oraz przynależność do
budowlanego, w tym w pełnieniu
Okręgowej Izby Inżynierów
nadzoru, w ramach wskazanej
Budownictwa.
powyżej funkcji, nad realizacją
Doświadczenie zawodowe: co
inwestycji obejmującej budowę
najmniej 3-letnie doświadczenie
kanalizacji sanitarnej i sieci
zawodowe w pracy w
wodociągowej o wartości tej
charakterze inspektora nadzoru
inwestycji budowlanej minimum
budowlanego lub kierownika
700.000,00 zł brutto.
budowy / robót elektrycznych i
2)) Specjalista Kluczowy nr II elektroenergetycznych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 3)) Specjalista Kluczowy nr III –
w specjalności instalacyjnej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
w zakresie sieci, instalacji
specjalności drogowej;
i urządzeń elektrycznych i
Kwalifikacje i umiejętności:
elektroenergetycznych;
uprawnienia budowlane do
Kwalifikacje i umiejętności:
kierowania robotami w specjalności
uprawnienia do kierowania
drogowej bez ograniczeń lub
robotami budowlanymi bez
odpowiadające im ważne
ograniczeń w specjalności
uprawnienia budowlane wydane na
instalacyjnej w zakresie sieci,
podstawie wcześniej obowiązujących
instalacji i urządzeń elektrycznych przepisów prawa oraz przynależność
i elektroenergetycznych lub
do Okręgowej Izby Inżynierów
uprawnienia równoważne do
Budownictwa.
powyższych, a wydane na podstawie Doświadczenie zawodowe: co
wcześniej obowiązujących przepisów najmniej 3-letnie doświadczenie
prawa oraz przynależność do
zawodowe w pracy w charakterze
Okręgowej Izby Inżynierów
inspektora nadzoru budowlanego
Budownictwa.
lub kierownika budowy / robót w
Doświadczenie zawodowe: co
robotach drogowych.
najmniej 3-letnie doświadczenie
Wykonawca wybierający do realizacji
zawodowe w pracy w
więcej niż jedną część zamówienia
charakterze inspektora nadzoru
zobowiązany jest wykazać spełnienie
budowlanego lub kierownika
warunku udziału w postępowaniu,
budowy / robót elektrycznych i
w postaci dysponowania osobami
elektroenergetycznych.
zdolnymi do wykonania zamówienia,
określonego dla tych części. Jeżeli
określony rodzaj warunku, jaki
powinien spełnić dany Specjalista,
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powtarza się dla określonych
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w części zamówienia (np. długość
specjalności drogowej;
doświadczenia zawodowego),
Kwalifikacje i umiejętności:
wystarczające będzie wykazanie
uprawnienia budowlane do
spełnienia przez tego Specjalistę
kierowania robotami w specjalności jednego warunku dla danej
drogowej bez ograniczeń lub
części, która warunek ten posiada
odpowiadające im ważne
najwyższy z wszystkich wybranych
uprawnienia budowlane wydane na przez Wykonawcę do realizacji
podstawie wcześniej obowiązujących części zamówienia.
przepisów prawa oraz przynależność Uprawnienia, o których mowa
do Okręgowej Izby Inżynierów
powyżej powinny być zgodne z
Budownictwa.
ustawą z dnia
Doświadczenie zawodowe: co
7 lipca 1994r. Prawo budowlane
najmniej 3-letnie doświadczenie
(Dz. U. z 2006, nr 156, poz.1118
zawodowe w pracy w charakterze
ze zm.) oraz Rozporządzeniem
inspektora nadzoru budowlanego
Ministra Transportu i Budownictwa
lub kierownika budowy / robót w
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
robotach drogowych.
samodzielnych funkcji technicznych
Dla części zamówienia nr 10:
w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr
W celu potwierdzenia spełniania
83, poz. 578 ze zm.).
niniejszego warunku Wykonawca
Dopuszcza się uprawnienia
zobowiązany jest wskazać osoby
równoważne – dla osoby,
- Kluczowych Specjalistów, które
która posiada uzyskane przed
będą uczestniczyć w wykonywaniu dniem wejścia w życie ustawy
zamówienia wraz z informacjami na z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
temat ich kwalifikacji zawodowych, budowlane, uprawnienia
doświadczenia i wykształcenia,
lub stwierdzenie posiadania
niezbędnych do wykonania
przygotowania zawodowego do
zamówienia, a także zakresu
pełnienia samodzielnych funkcji
wykonywanych przez nich czynności: w budownictwie i zachowała
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
uprawnienia do pełnienia tych funkcji
Kierownik zespołu – Koordynator
w dotychczasowym zakresie.
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego W przypadku wykonawców
pełniący jednocześnie funkcję
zagranicznych, dopuszcza się
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego równoważne kwalifikacje, zdobyte
w specjalności instalacyjnej w
w innych państwach, na zasadach
zakresie sieci, instalacji i urządzeń określonych w art.12a ustawy z dnia
cieplnych, wentylacyjnych,
7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
gazowych, wodociągowych i
z uwzględnieniem postanowień
kanalizacyjnych;
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o
Kwalifikacje i umiejętności:
zasadach uznawania kwalifikacji
uprawnienia do kierowania robotami zawodowych nabytych w państwach
budowlanymi bez ograniczeń
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
w specjalności konstrukcyjnoU. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).
budowlanej lub instalacyjnej w
Wymagane w tym punkcie okresy
zakresie sieci, instalacji i urządzeń doświadczenia zawodowego, należy
cieplnych, wentylacyjnych,
liczyć do upływu terminu składania
gazowych, wodociągowych i
ofert. Wymagany okres, np. 3kanalizacyjnych lub uprawnienia
letniego doświadczenia zawodowego
równoważne do powyższych, a
należy rozumieć jako okres łącznie
wydane na podstawie wcześniej
36 miesięcy pełnienia funkcji
obowiązujących przepisów prawa
inspektora nadzoru budowlanego lub
oraz przynależność do Okręgowej kierownika budowy/robót w trakcie
Izby Inżynierów Budownictwa.
faktycznej realizacji usług/robót.
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
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w charakterze inspektora nadzoru
Dane te powinny jasno wynikać z
budowlanego, w tym w pełnieniu
treści ujawnianej w załączniku nr
nadzoru, w ramach wskazanej
4 do oferty Wykonawcy, dlatego
powyżej funkcji, nad realizacją
wymaga się podania dokładnych
inwestycji obejmującej roboty
dat rozpoczęcia i zakończenia
w zakresie co najmniej jednej
robót, którymi kierował lub które
budowy brzegowego ujęcia wody o nadzorował dany specjalista.
wydajności minimum 0,092 m³/s.
Zamawiający dopuszcza łączenie
2)) Specjalista Kluczowy nr II funkcji przez wskazane osoby,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego które będą wykonywać niniejsze
w specjalności instalacyjnej
zamówienie, pod warunkiem, że
w zakresie sieci, instalacji
osoba ta spełnia łącznie wymagania
i urządzeń elektrycznych i
dla każdej z łączonych funkcji, z
elektroenergetycznych;
wyjątkiem przypadków określonych
Kwalifikacje i umiejętności:
w Prawie budowlanym.
uprawnienia do kierowania
Wszystkie wymienione powyżej,
robotami budowlanymi bez
osoby winny posiadać biegłą
ograniczeń w specjalności
znajomość języka polskiego.
instalacyjnej w zakresie sieci,
Zamawiający dopuszcza zmianę
instalacji i urządzeń elektrycznych tego wymogu wyłącznie w
i elektroenergetycznych lub
przypadku, gdy Wykonawca na
uprawnienia równoważne do
własny koszt zapewni tłumacza
powyższych, a wydane na podstawie języka polskiego, który zapewni
wcześniej obowiązujących przepisów stałe i biegłe tłumaczenie w
prawa oraz przynależność do
kontaktach pomiędzy Zamawiającym
Okręgowej Izby Inżynierów
a personelem Wykonawcy, a także
Budownictwa.
zapewni tłumaczenie na bieżąco
Doświadczenie zawodowe: co
wszystkich dokumentów związanych
najmniej 3-letnie doświadczenie
z realizacją przedmiotowego
zawodowe w pracy w
zamówienia, stworzonych
charakterze inspektora nadzoru
zarówno przez Wykonawcę,
budowlanego lub kierownika
jak i dostarczonych przez
budowy / robót elektrycznych i
Zamawiającego. Wykonawca
elektroenergetycznych.
zatrudniając tłumacza winien
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
wziąć pod uwagę, iż z uwagi
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w na złożony zakres przedmiotu
specjalności drogowej;
zamówienia, tłumacz ten winien
Kwalifikacje i umiejętności:
być biegły w bezbłędnym i
uprawnienia budowlane do
jednoznacznym tłumaczeniu
kierowania robotami w specjalności zagadnień technicznych,
drogowej bez ograniczeń lub
ekonomicznych i prawnych.
odpowiadające im ważne
Ocena spełniania warunku,
uprawnienia budowlane wydane na w zakresie wszystkich części
podstawie wcześniej obowiązujących zamówienia, zostanie dokonana
przepisów prawa oraz przynależność wg formuły: „spełnia – nie spełnia”,
do Okręgowej Izby Inżynierów
na podstawie złożonego przez
Budownictwa.
Wykonawcę:
Doświadczenie zawodowe: co
- oświadczenia o spełnianiu
najmniej 3-letnie doświadczenie
warunków udziału w postępowaniu,
zawodowe w pracy w charakterze
- wykazu osób , które będą
inspektora nadzoru budowlanego
uczestniczyć w realizacji niniejszego
lub kierownika budowy / robót w
zamówienia,
robotach drogowych.
- informacji o osobach, które
Wykonawca wybierający do realizacji będą uczestniczyć w wykonaniu
więcej niż jedną część zamówienia niniejszego zamówienia,
zobowiązany jest wykazać spełnienie
warunku udziału w postępowaniu,
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w postaci dysponowania osobami
- oświadczenia o uprawnieniach
zdolnymi do wykonania zamówienia, osób uczestniczących w wykonaniu
określonego dla tych części. Jeżeli zamówienia,
określony rodzaj warunku, jaki
- pisemnego zobowiązanie innego
powinien spełnić dany Specjalista, podmiotu do udostępnienia zasobów
powtarza się dla określonych
(osób) niezbędnych do wykonania
części zamówienia (np. długość
zamówienia (o ile dotyczy).
doświadczenia zawodowego),
Minimalny poziom ewentualnie
wystarczające będzie wykazanie
wymaganych standardów:
spełnienia przez tego Specjalistę
Dla części zamówienia nr 1:
jednego warunku dla danej
W szczególności Wykonawca
części, która warunek ten posiada musi spełniać warunek posiadania
najwyższy z wszystkich wybranych doświadczenia
przez Wykonawcę do realizacji
w wykonaniu lub wykonywaniu usług
części zamówienia.
odpowiadających swoim rodzajem
Uprawnienia, o których mowa
i wartością usługom stanowiącym
powyżej powinny być zgodne z
przedmiot niniejszego zamówienia,
ustawą z dnia
w okresie ostatnich trzech lat przed
7 lipca 1994r. Prawo budowlane
upływem terminu składania ofert, a
(Dz. U. z 2006, nr 156, poz.1118
jeżeli okres prowadzenia działalności
ze zm.) oraz Rozporządzeniem
jest krótszy - w tym okresie, co
Ministra Transportu i Budownictwa najmniej:
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie - jednej usługi, której przedmiotem
samodzielnych funkcji technicznych było pełnienie funkcji Inspektora
w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr Nadzoru Inwestorskiego dla
83, poz. 578 ze zm.).
inwestycji obejmującej swoim
Dopuszcza się uprawnienia
zakresem zarządzenie techniczne,
równoważne – dla osoby,
finansowe i administracyjne oraz
która posiada uzyskane przed
pełnienie nadzoru inwestorskiego w
dniem wejścia w życie ustawy
świetle obowiązującej ustawy Prawo
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane nad realizacją inwestycji
budowlane, uprawnienia
obejmującej budowę kanalizacji
lub stwierdzenie posiadania
sanitarnej i sieci wodociągowej o
przygotowania zawodowego do
wartości tej inwestycji budowlanej
pełnienia samodzielnych funkcji
minimum 10.000.000,00 zł netto.
w budownictwie i zachowała
Dla części zamówienia nr 2:
uprawnienia do pełnienia tych funkcji W szczególności Wykonawca
w dotychczasowym zakresie.
musi spełniać warunek posiadania
W przypadku wykonawców
doświadczenia
zagranicznych, dopuszcza się
w wykonaniu lub wykonywaniu usług
równoważne kwalifikacje, zdobyte
odpowiadających swoim rodzajem
w innych państwach, na zasadach i wartością usługom stanowiącym
określonych w art.12a ustawy z dnia przedmiot niniejszego zamówienia,
7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
w okresie ostatnich trzech lat przed
z uwzględnieniem postanowień
upływem terminu składania ofert, a
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o
jeżeli okres prowadzenia działalności
zasadach uznawania kwalifikacji
jest krótszy - w tym okresie, co
zawodowych nabytych w państwach najmniej:
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. - jednej usługi, której przedmiotem
U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).
było pełnienie funkcji Inspektora
Wymagane w tym punkcie okresy
Nadzoru Inwestorskiego dla
doświadczenia zawodowego, należy inwestycji obejmującej swoim
liczyć do upływu terminu składania zakresem zarządzenie techniczne,
ofert. Wymagany okres, np. 3finansowe i administracyjne oraz
letniego doświadczenia zawodowego pełnienie nadzoru inwestorskiego
należy rozumieć jako okres łącznie w świetle obowiązującej ustawy
36 miesięcy pełnienia funkcji
Prawo budowlane nad realizacją
inspektora nadzoru budowlanego lub inwestycji obejmującej budowę
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kierownika budowy/robót w trakcie sieci wodociągowej o wartości tej
faktycznej realizacji usług/robót.
inwestycji budowlanej minimum
Dane te powinny jasno wynikać z
4.000.000,00 zł netto.
treści ujawnianej w załączniku nr
Dla części zamówienia nr 3:
4 do oferty Wykonawcy, dlatego
W szczególności Wykonawca
wymaga się podania dokładnych
musi spełniać warunek posiadania
dat rozpoczęcia i zakończenia
doświadczenia
robót, którymi kierował lub które
w wykonaniu lub wykonywaniu usług
nadzorował dany specjalista.
odpowiadających swoim rodzajem
Zamawiający dopuszcza łączenie
i wartością usługom stanowiącym
funkcji przez wskazane osoby,
przedmiot niniejszego zamówienia,
które będą wykonywać niniejsze
w okresie ostatnich trzech lat przed
zamówienie, pod warunkiem, że
upływem terminu składania ofert, a
osoba ta spełnia łącznie wymagania jeżeli okres prowadzenia działalności
dla każdej z łączonych funkcji, z
jest krótszy - w tym okresie, co
wyjątkiem przypadków określonych najmniej:
w Prawie budowlanym.
- jednej usługi, której przedmiotem
Wszystkie wymienione powyżej,
było pełnienie funkcji Inspektora
osoby winny posiadać biegłą
Nadzoru Inwestorskiego dla
znajomość języka polskiego.
inwestycji obejmującej swoim
Zamawiający dopuszcza zmianę
zakresem zarządzenie techniczne,
tego wymogu wyłącznie w
finansowe i administracyjne oraz
przypadku, gdy Wykonawca na
pełnienie nadzoru inwestorskiego w
własny koszt zapewni tłumacza
świetle obowiązującej ustawy Prawo
języka polskiego, który zapewni
budowlane nad realizacją inwestycji
stałe i biegłe tłumaczenie w
obejmującej budowę kanalizacji
kontaktach pomiędzy Zamawiającym sanitarnej o wartości tej inwestycji
a personelem Wykonawcy, a także budowlanej minimum 1.000.000,00 zł
zapewni tłumaczenie na bieżąco
netto.
wszystkich dokumentów związanych Dla części zamówienia nr 4:
z realizacją przedmiotowego
W szczególności Wykonawca
zamówienia, stworzonych
musi spełniać warunek posiadania
zarówno przez Wykonawcę,
doświadczenia
jak i dostarczonych przez
w wykonaniu lub wykonywaniu usług
Zamawiającego. Wykonawca
odpowiadających swoim rodzajem
zatrudniając tłumacza winien
i wartością usługom stanowiącym
wziąć pod uwagę, iż z uwagi
przedmiot niniejszego zamówienia,
na złożony zakres przedmiotu
w okresie ostatnich trzech lat przed
zamówienia, tłumacz ten winien
upływem terminu składania ofert, a
być biegły w bezbłędnym i
jeżeli okres prowadzenia działalności
jednoznacznym tłumaczeniu
jest krótszy - w tym okresie, co
zagadnień technicznych,
najmniej:
ekonomicznych i prawnych.
- jednej usługi, której przedmiotem
Ocena spełniania warunku,
było pełnienie funkcji Inspektora
w zakresie wszystkich części
Nadzoru Inwestorskiego dla
zamówienia, zostanie dokonana
inwestycji obejmującej swoim
wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, zakresem zarządzenie techniczne,
na podstawie złożonego przez
finansowe i administracyjne oraz
Wykonawcę:
pełnienie nadzoru inwestorskiego w
- oświadczenia o spełnianiu
świetle obowiązującej ustawy Prawo
warunków udziału w postępowaniu, budowlane nad realizacją inwestycji
- wykazu osób , które będą
obejmującej budowę kanalizacji
uczestniczyć w realizacji niniejszego sanitarnej o wartości tej inwestycji
zamówienia,
budowlanej minimum 1.500.000,00 zł
- informacji o osobach, które
netto.
będą uczestniczyć w wykonaniu
Dla części zamówienia nr 5:
niniejszego zamówienia,
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- oświadczenia o uprawnieniach
W szczególności Wykonawca
osób uczestniczących w wykonaniu musi spełniać warunek posiadania
zamówienia,
doświadczenia
- pisemnego zobowiązanie innego w wykonaniu lub wykonywaniu usług
podmiotu do udostępnienia zasobów odpowiadających swoim rodzajem
(osób) niezbędnych do wykonania i wartością usługom stanowiącym
zamówienia (o ile dotyczy).
przedmiot niniejszego zamówienia,
Minimalny poziom ewentualnie
w okresie ostatnich trzech lat przed
wymaganych standardów:
upływem terminu składania ofert, a
Dla części zamówienia nr 1:
jeżeli okres prowadzenia działalności
W szczególności Wykonawca
jest krótszy - w tym okresie, co
musi spełniać warunek posiadania najmniej:
doświadczenia
- jednej usługi, której przedmiotem
w wykonaniu lub wykonywaniu usług było pełnienie funkcji Inspektora
odpowiadających swoim rodzajem Nadzoru Inwestorskiego dla
i wartością usługom stanowiącym
inwestycji obejmującej swoim
przedmiot niniejszego zamówienia, zakresem zarządzenie techniczne,
w okresie ostatnich trzech lat przed finansowe i administracyjne oraz
upływem terminu składania ofert, a pełnienie nadzoru inwestorskiego w
jeżeli okres prowadzenia działalności świetle obowiązującej ustawy Prawo
jest krótszy - w tym okresie, co
budowlane nad realizacją inwestycji
najmniej:
obejmującej budowę kanalizacji
- jednej usługi, której przedmiotem sanitarnej i sieci wodociągowej o
było pełnienie funkcji Inspektora
wartości tej inwestycji budowlanej
Nadzoru Inwestorskiego dla
minimum 1.500.000,00 zł netto.
inwestycji obejmującej swoim
Dla części zamówienia nr 6:
zakresem zarządzenie techniczne, W szczególności Wykonawca
finansowe i administracyjne oraz
musi spełniać warunek posiadania
pełnienie nadzoru inwestorskiego w doświadczenia
świetle obowiązującej ustawy Prawo w wykonaniu lub wykonywaniu usług
budowlane nad realizacją inwestycji odpowiadających swoim rodzajem
obejmującej budowę kanalizacji
i wartością usługom stanowiącym
sanitarnej i sieci wodociągowej o
przedmiot niniejszego zamówienia,
wartości tej inwestycji budowlanej
w okresie ostatnich trzech lat przed
minimum 10.000.000,00 zł netto.
upływem terminu składania ofert, a
Dla części zamówienia nr 2:
jeżeli okres prowadzenia działalności
W szczególności Wykonawca
jest krótszy - w tym okresie, co
musi spełniać warunek posiadania najmniej:
doświadczenia
- jednej usługi, której przedmiotem
w wykonaniu lub wykonywaniu usług było pełnienie funkcji Inspektora
odpowiadających swoim rodzajem Nadzoru Inwestorskiego dla
i wartością usługom stanowiącym
inwestycji obejmującej swoim
przedmiot niniejszego zamówienia, zakresem zarządzenie techniczne,
w okresie ostatnich trzech lat przed finansowe i administracyjne oraz
upływem terminu składania ofert, a pełnienie nadzoru inwestorskiego w
jeżeli okres prowadzenia działalności świetle obowiązującej ustawy Prawo
jest krótszy - w tym okresie, co
budowlane nad realizacją inwestycji
najmniej:
obejmującej budowę kanalizacji
- jednej usługi, której przedmiotem sanitarnej o wartości tej inwestycji
było pełnienie funkcji Inspektora
budowlanej minimum 2.500.000,00 zł
Nadzoru Inwestorskiego dla
netto.
inwestycji obejmującej swoim
Dla części zamówienia nr 7:
zakresem zarządzenie techniczne, W szczególności Wykonawca
finansowe i administracyjne oraz
musi spełniać warunek posiadania
pełnienie nadzoru inwestorskiego
doświadczenia
w świetle obowiązującej ustawy
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Prawo budowlane nad realizacją
w wykonaniu lub wykonywaniu usług
inwestycji obejmującej budowę
odpowiadających swoim rodzajem
sieci wodociągowej o wartości tej
i wartością usługom stanowiącym
inwestycji budowlanej minimum
przedmiot niniejszego zamówienia,
4.000.000,00 zł netto.
w okresie ostatnich trzech lat przed
Dla części zamówienia nr 3:
upływem terminu składania ofert, a
W szczególności Wykonawca
jeżeli okres prowadzenia działalności
musi spełniać warunek posiadania jest krótszy - w tym okresie, co
doświadczenia
najmniej:
w wykonaniu lub wykonywaniu usług - jednej usługi, której przedmiotem
odpowiadających swoim rodzajem było pełnienie funkcji Inspektora
i wartością usługom stanowiącym
Nadzoru Inwestorskiego dla
przedmiot niniejszego zamówienia, inwestycji obejmującej swoim
w okresie ostatnich trzech lat przed zakresem zarządzenie techniczne,
upływem terminu składania ofert, a finansowe i administracyjne oraz
jeżeli okres prowadzenia działalności pełnienie nadzoru inwestorskiego w
jest krótszy - w tym okresie, co
świetle obowiązującej ustawy Prawo
najmniej:
budowlane nad realizacją inwestycji
- jednej usługi, której przedmiotem obejmującej budowę kanalizacji
było pełnienie funkcji Inspektora
sanitarnej o wartości tej inwestycji
Nadzoru Inwestorskiego dla
budowlanej minimum 1.000.000,00 zł
inwestycji obejmującej swoim
netto.
zakresem zarządzenie techniczne, Dla części zamówienia nr 8:
finansowe i administracyjne oraz
W szczególności Wykonawca
pełnienie nadzoru inwestorskiego w musi spełniać warunek posiadania
świetle obowiązującej ustawy Prawo doświadczenia
budowlane nad realizacją inwestycji w wykonaniu lub wykonywaniu usług
obejmującej budowę kanalizacji
odpowiadających swoim rodzajem
sanitarnej o wartości tej inwestycji
i wartością usługom stanowiącym
budowlanej minimum 1.000.000,00 zł przedmiot niniejszego zamówienia,
netto.
w okresie ostatnich trzech lat przed
Dla części zamówienia nr 4:
upływem terminu składania ofert, a
W szczególności Wykonawca
jeżeli okres prowadzenia działalności
musi spełniać warunek posiadania jest krótszy - w tym okresie, co
doświadczenia
najmniej:
w wykonaniu lub wykonywaniu usług - jednej usługi, której przedmiotem
odpowiadających swoim rodzajem było pełnienie funkcji Inspektora
i wartością usługom stanowiącym
Nadzoru Inwestorskiego dla
przedmiot niniejszego zamówienia, inwestycji obejmującej swoim
w okresie ostatnich trzech lat przed zakresem zarządzenie techniczne,
upływem terminu składania ofert, a finansowe i administracyjne oraz
jeżeli okres prowadzenia działalności pełnienie nadzoru inwestorskiego w
jest krótszy - w tym okresie, co
świetle obowiązującej ustawy Prawo
najmniej:
budowlane nad realizacją inwestycji
- jednej usługi, której przedmiotem obejmującej budowę kanalizacji
było pełnienie funkcji Inspektora
sanitarnej i sieci wodociągowej o
Nadzoru Inwestorskiego dla
wartości tej inwestycji budowlanej
inwestycji obejmującej swoim
minimum 7.000.000,00 zł netto.
zakresem zarządzenie techniczne, Dla części zamówienia nr 9:
finansowe i administracyjne oraz
W szczególności Wykonawca
pełnienie nadzoru inwestorskiego w musi spełniać warunek posiadania
świetle obowiązującej ustawy Prawo doświadczenia
budowlane nad realizacją inwestycji w wykonaniu lub wykonywaniu usług
obejmującej budowę kanalizacji
odpowiadających swoim rodzajem
sanitarnej o wartości tej inwestycji
i wartością usługom stanowiącym
budowlanej minimum 1.500.000,00 zł przedmiot niniejszego zamówienia,
netto.
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
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jeżeli okres prowadzenia działalności
Dla części zamówienia nr 5:
W szczególności Wykonawca
jest krótszy - w tym okresie, co
musi spełniać warunek posiadania najmniej:
doświadczenia
- jednej usługi, której przedmiotem
w wykonaniu lub wykonywaniu usług było pełnienie funkcji Inspektora
odpowiadających swoim rodzajem Nadzoru Inwestorskiego dla
i wartością usługom stanowiącym
inwestycji obejmującej swoim
przedmiot niniejszego zamówienia, zakresem zarządzenie techniczne,
w okresie ostatnich trzech lat przed finansowe i administracyjne oraz
upływem terminu składania ofert, a pełnienie nadzoru inwestorskiego w
jeżeli okres prowadzenia działalności świetle obowiązującej ustawy Prawo
jest krótszy - w tym okresie, co
budowlane nad realizacją inwestycji
najmniej:
obejmującej budowę kanalizacji
- jednej usługi, której przedmiotem sanitarnej i sieci wodociągowej o
było pełnienie funkcji Inspektora
wartości tej inwestycji budowlanej
Nadzoru Inwestorskiego dla
minimum 700.000,00 zł netto.
inwestycji obejmującej swoim
Dla części zamówienia nr 1:
zakresem zarządzenie techniczne, W celu potwierdzenia spełniania
finansowe i administracyjne oraz
niniejszego warunku Wykonawca
pełnienie nadzoru inwestorskiego w zobowiązany jest wskazać osoby
świetle obowiązującej ustawy Prawo - Kluczowych Specjalistów, które
budowlane nad realizacją inwestycji będą uczestniczyć w wykonywaniu
obejmującej budowę kanalizacji
zamówienia wraz z informacjami na
sanitarnej i sieci wodociągowej o
temat ich kwalifikacji zawodowych,
wartości tej inwestycji budowlanej
doświadczenia i wykształcenia,
minimum 1.500.000,00 zł netto.
niezbędnych do wykonania
Dla części zamówienia nr 6:
zamówienia, a także zakresu
W szczególności Wykonawca
wykonywanych przez nich czynności:
musi spełniać warunek posiadania 1)) Specjalista Kluczowy nr I –
doświadczenia
Kierownik zespołu – Koordynator
w wykonaniu lub wykonywaniu usług Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
odpowiadających swoim rodzajem pełniący jednocześnie funkcję
i wartością usługom stanowiącym
Inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiot niniejszego zamówienia, w specjalności konstrukcyjno w okresie ostatnich trzech lat przed budowlanej;
upływem terminu składania ofert, a Kwalifikacje i umiejętności:
jeżeli okres prowadzenia działalności uprawnienia do kierowania robotami
jest krótszy - w tym okresie, co
budowlanymi bez ograniczeń
najmniej:
w specjalności konstrukcyjno- jednej usługi, której przedmiotem budowlanej lub instalacyjnej w
było pełnienie funkcji Inspektora
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Nadzoru Inwestorskiego dla
cieplnych, wentylacyjnych,
inwestycji obejmującej swoim
gazowych, wodociągowych i
zakresem zarządzenie techniczne, kanalizacyjnych lub uprawnienia
finansowe i administracyjne oraz
równoważne do powyższych, a
pełnienie nadzoru inwestorskiego w wydane na podstawie wcześniej
świetle obowiązującej ustawy Prawo obowiązujących przepisów prawa
budowlane nad realizacją inwestycji oraz przynależność do Okręgowej
obejmującej budowę kanalizacji
Izby Inżynierów Budownictwa.
sanitarnej o wartości tej inwestycji
Doświadczenie zawodowe: co
budowlanej minimum 2.500.000,00 zł najmniej 3-letnie doświadczenie
netto.
w charakterze inspektora nadzoru
Dla części zamówienia nr 7:
budowlanego, w tym w pełnieniu
W szczególności Wykonawca
nadzoru, w ramach wskazanej
musi spełniać warunek posiadania powyżej funkcji, nad realizacją
doświadczenia
inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej o wartości tej
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w wykonaniu lub wykonywaniu usług inwestycji budowlanej minimum
odpowiadających swoim rodzajem 10.000.000,00 zł brutto.
i wartością usługom stanowiącym
2)) Specjalista Kluczowy nr II przedmiot niniejszego zamówienia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
w okresie ostatnich trzech lat przed specjalności instalacyjnej w zakresie
upływem terminu składania ofert, a sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
jeżeli okres prowadzenia działalności wentylacyjnych, gazowych,
jest krótszy - w tym okresie, co
wodociągowych i kanalizacyjnych;
najmniej:
Kwalifikacje i umiejętności:
- jednej usługi, której przedmiotem uprawnienia do kierowania robotami
było pełnienie funkcji Inspektora
budowlanymi bez ograniczeń w
Nadzoru Inwestorskiego dla
specjalności instalacyjnej w zakresie
inwestycji obejmującej swoim
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
zakresem zarządzenie techniczne, wentylacyjnych, gazowych,
finansowe i administracyjne oraz
wodociągowych i kanalizacyjnych
pełnienie nadzoru inwestorskiego w lub uprawnienia równoważne
świetle obowiązującej ustawy Prawo do powyższych, a wydane na
budowlane nad realizacją inwestycji podstawie wcześniej obowiązujących
obejmującej budowę kanalizacji
przepisów prawa oraz przynależność
sanitarnej o wartości tej inwestycji
do Okręgowej Izby Inżynierów
budowlanej minimum 1.000.000,00 zł Budownictwa.
netto.
Doświadczenie zawodowe: co
Dla części zamówienia nr 8:
najmniej 3-letnie doświadczenie
W szczególności Wykonawca
zawodowe w pracy w charakterze
musi spełniać warunek posiadania inspektora nadzoru budowlanego lub
doświadczenia
kierownika budowy / robót z zakresu
w wykonaniu lub wykonywaniu usług sieci sanitarnych.
odpowiadających swoim rodzajem 3)) Specjalista Kluczowy nr III i wartością usługom stanowiącym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przedmiot niniejszego zamówienia, w specjalności instalacyjnej
w okresie ostatnich trzech lat przed w zakresie sieci, instalacji
upływem terminu składania ofert, a i urządzeń elektrycznych i
jeżeli okres prowadzenia działalności elektroenergetycznych;
jest krótszy - w tym okresie, co
Kwalifikacje i umiejętności:
najmniej:
uprawnienia do kierowania
- jednej usługi, której przedmiotem robotami budowlanymi bez
było pełnienie funkcji Inspektora
ograniczeń w specjalności
Nadzoru Inwestorskiego dla
instalacyjnej w zakresie sieci,
inwestycji obejmującej swoim
instalacji i urządzeń elektrycznych
zakresem zarządzenie techniczne, i elektroenergetycznych lub
finansowe i administracyjne oraz
uprawnienia równoważne do
pełnienie nadzoru inwestorskiego w powyższych, a wydane na podstawie
świetle obowiązującej ustawy Prawo wcześniej obowiązujących przepisów
budowlane nad realizacją inwestycji prawa oraz przynależność do
obejmującej budowę kanalizacji
Okręgowej Izby Inżynierów
sanitarnej i sieci wodociągowej o
Budownictwa.
wartości tej inwestycji budowlanej
Doświadczenie zawodowe: co
minimum 7.000.000,00 zł netto.
najmniej 3-letnie doświadczenie
Dla części zamówienia nr 9:
zawodowe w pracy w
W szczególności Wykonawca
charakterze inspektora nadzoru
musi spełniać warunek posiadania budowlanego lub kierownika
doświadczenia
budowy / robót elektrycznych i
w wykonaniu lub wykonywaniu usług elektroenergetycznych.
odpowiadających swoim rodzajem 4)) Specjalista Kluczowy nr IV –
i wartością usługom stanowiącym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
przedmiot niniejszego zamówienia, specjalności drogowej;
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w okresie ostatnich trzech lat przed Kwalifikacje i umiejętności:
upływem terminu składania ofert, a uprawnienia budowlane do
jeżeli okres prowadzenia działalności kierowania robotami w specjalności
jest krótszy - w tym okresie, co
drogowej bez ograniczeń lub
najmniej:
odpowiadające im ważne
- jednej usługi, której przedmiotem uprawnienia budowlane wydane na
było pełnienie funkcji Inspektora
podstawie wcześniej obowiązujących
Nadzoru Inwestorskiego dla
przepisów prawa oraz przynależność
inwestycji obejmującej swoim
do Okręgowej Izby Inżynierów
zakresem zarządzenie techniczne, Budownictwa.
finansowe i administracyjne oraz
Doświadczenie zawodowe: co
pełnienie nadzoru inwestorskiego w najmniej 3-letnie doświadczenie
świetle obowiązującej ustawy Prawo zawodowe w pracy w charakterze
budowlane nad realizacją inwestycji inspektora nadzoru budowlanego
obejmującej budowę kanalizacji
lub kierownika budowy / robót w
sanitarnej i sieci wodociągowej o
robotach drogowych.
wartości tej inwestycji budowlanej
Dla części zamówienia nr 2:
minimum 700.000,00 zł netto.
W celu potwierdzenia spełniania
Dla części zamówienia nr 10:
niniejszego warunku Wykonawca
W szczególności Wykonawca
zobowiązany jest wskazać osoby
musi spełniać warunek posiadania - Kluczowych Specjalistów, które
doświadczenia
będą uczestniczyć w wykonywaniu
w wykonaniu lub wykonywaniu usług zamówienia wraz z informacjami na
odpowiadających swoim rodzajem temat ich kwalifikacji zawodowych,
i wartością usługom stanowiącym
doświadczenia i wykształcenia,
przedmiot niniejszego zamówienia, niezbędnych do wykonania
w okresie ostatnich trzech lat przed zamówienia, a także zakresu
upływem terminu składania ofert, a wykonywanych przez nich czynności:
jeżeli okres prowadzenia działalności 1)) Specjalista Kluczowy nr I –
jest krótszy - w tym okresie, co
Kierownik zespołu – Koordynator
najmniej:
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
- dwóch usług, których przedmiotem pełniący jednocześnie funkcję
było pełnienie funkcji Inspektora
Inspektora nadzoru inwestorskiego
Nadzoru Inwestorskiego dla
w specjalności konstrukcyjno inwestycji obejmującej swoim
budowlanej;
zakresem zarządzenie techniczne, Kwalifikacje i umiejętności:
finansowe i administracyjne oraz
uprawnienia do kierowania robotami
pełnienie nadzoru inwestorskiego w budowlanymi bez ograniczeń
świetle obowiązującej ustawy Prawo w specjalności konstrukcyjnobudowlane nad realizacją robót w
budowlanej lub instalacyjnej w
zakresie budowy brzegowego ujęcia zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wody o wydajności minimum 0,092 cieplnych, wentylacyjnych,
m³/s.
gazowych, wodociągowych i
Dysponowania odpowiednim
kanalizacyjnych lub uprawnienia
potencjałem technicznym oraz
równoważne do powyższych, a
osobami zdolnymi do wykonania
wydane na podstawie wcześniej
zamówienia.
obowiązujących przepisów prawa
Dla części zamówienia nr 1:
oraz przynależność do Okręgowej
W celu potwierdzenia spełniania
Izby Inżynierów Budownictwa.
niniejszego warunku Wykonawca
Doświadczenie zawodowe: co
zobowiązany jest wskazać osoby
najmniej 3-letnie doświadczenie
- Kluczowych Specjalistów, które
w charakterze inspektora nadzoru
będą uczestniczyć w wykonywaniu budowlanego, w tym w pełnieniu
zamówienia wraz z informacjami na nadzoru, w ramach wskazanej
temat ich kwalifikacji zawodowych, powyżej funkcji, nad realizacją
doświadczenia i wykształcenia,
inwestycji obejmującej budowę
niezbędnych do wykonania
sieci wodociągowej o wartości tej
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zamówienia, a także zakresu
inwestycji budowlanej minimum
wykonywanych przez nich czynności: 4.000.000,00 zł brutto.
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
2)) Specjalista Kluczowy nr II Kierownik zespołu – Koordynator
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego specjalności instalacyjnej w zakresie
pełniący jednocześnie funkcję
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
Inspektora nadzoru inwestorskiego wentylacyjnych, gazowych,
w specjalności konstrukcyjno wodociągowych i kanalizacyjnych;
budowlanej;
Kwalifikacje i umiejętności:
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
budowlanymi bez ograniczeń
specjalności instalacyjnej w zakresie
w specjalności konstrukcyjnosieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
budowlanej lub instalacyjnej w
wentylacyjnych, gazowych,
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych,
lub uprawnienia równoważne
gazowych, wodociągowych i
do powyższych, a wydane na
kanalizacyjnych lub uprawnienia
podstawie wcześniej obowiązujących
równoważne do powyższych, a
przepisów prawa oraz przynależność
wydane na podstawie wcześniej
do Okręgowej Izby Inżynierów
obowiązujących przepisów prawa
Budownictwa.
oraz przynależność do Okręgowej Doświadczenie zawodowe: co
Izby Inżynierów Budownictwa.
najmniej 3-letnie doświadczenie
Doświadczenie zawodowe: co
zawodowe w pracy w charakterze
najmniej 3-letnie doświadczenie
inspektora nadzoru budowlanego lub
w charakterze inspektora nadzoru
kierownika budowy / robót z zakresu
budowlanego, w tym w pełnieniu
sieci sanitarnych.
nadzoru, w ramach wskazanej
3)) Specjalista Kluczowy nr III powyżej funkcji, nad realizacją
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
inwestycji obejmującej budowę
w specjalności instalacyjnej
kanalizacji sanitarnej i sieci
w zakresie sieci, instalacji
wodociągowej o wartości tej
i urządzeń elektrycznych i
inwestycji budowlanej minimum
elektroenergetycznych;
10.000.000,00 zł brutto.
Kwalifikacje i umiejętności:
2)) Specjalista Kluczowy nr II uprawnienia do kierowania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w robotami budowlanymi bez
specjalności instalacyjnej w zakresie ograniczeń w specjalności
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, instalacyjnej w zakresie sieci,
wentylacyjnych, gazowych,
instalacji i urządzeń elektrycznych
wodociągowych i kanalizacyjnych; i elektroenergetycznych lub
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia równoważne do
uprawnienia do kierowania robotami powyższych, a wydane na podstawie
budowlanymi bez ograniczeń w
wcześniej obowiązujących przepisów
specjalności instalacyjnej w zakresie prawa oraz przynależność do
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, Okręgowej Izby Inżynierów
wentylacyjnych, gazowych,
Budownictwa.
wodociągowych i kanalizacyjnych
Doświadczenie zawodowe: co
lub uprawnienia równoważne
najmniej 3-letnie doświadczenie
do powyższych, a wydane na
zawodowe w pracy w
podstawie wcześniej obowiązujących charakterze inspektora nadzoru
przepisów prawa oraz przynależność budowlanego lub kierownika
do Okręgowej Izby Inżynierów
budowy / robót elektrycznych i
Budownictwa.
elektroenergetycznych.
Doświadczenie zawodowe: co
4)) Specjalista Kluczowy nr IV –
najmniej 3-letnie doświadczenie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
zawodowe w pracy w charakterze
specjalności drogowej;
inspektora nadzoru budowlanego lub Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia budowlane do
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kierownika budowy / robót z zakresu kierowania robotami w specjalności
sieci sanitarnych.
drogowej bez ograniczeń lub
3)) Specjalista Kluczowy nr III odpowiadające im ważne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawnienia budowlane wydane na
w specjalności instalacyjnej
podstawie wcześniej obowiązujących
w zakresie sieci, instalacji
przepisów prawa oraz przynależność
i urządzeń elektrycznych i
do Okręgowej Izby Inżynierów
elektroenergetycznych;
Budownictwa.
Kwalifikacje i umiejętności:
Doświadczenie zawodowe: co
uprawnienia do kierowania
najmniej 3-letnie doświadczenie
robotami budowlanymi bez
zawodowe w pracy w charakterze
ograniczeń w specjalności
inspektora nadzoru budowlanego
instalacyjnej w zakresie sieci,
lub kierownika budowy / robót w
instalacji i urządzeń elektrycznych robotach drogowych.
i elektroenergetycznych lub
Dla części zamówienia nr 3:
uprawnienia równoważne do
W celu potwierdzenia spełniania
powyższych, a wydane na podstawie niniejszego warunku Wykonawca
wcześniej obowiązujących przepisów zobowiązany jest wskazać osoby
prawa oraz przynależność do
- Kluczowych Specjalistów, które
Okręgowej Izby Inżynierów
będą uczestniczyć w wykonywaniu
Budownictwa.
zamówienia wraz z informacjami na
Doświadczenie zawodowe: co
temat ich kwalifikacji zawodowych,
najmniej 3-letnie doświadczenie
doświadczenia i wykształcenia,
zawodowe w pracy w
niezbędnych do wykonania
charakterze inspektora nadzoru
zamówienia, a także zakresu
budowlanego lub kierownika
wykonywanych przez nich czynności:
budowy / robót elektrycznych i
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
elektroenergetycznych.
Kierownik zespołu – Koordynator
4)) Specjalista Kluczowy nr IV –
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w pełniący jednocześnie funkcję
specjalności drogowej;
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Kwalifikacje i umiejętności:
w specjalności instalacyjnej w
uprawnienia budowlane do
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
kierowania robotami w specjalności cieplnych, wentylacyjnych,
drogowej bez ograniczeń lub
gazowych, wodociągowych i
odpowiadające im ważne
kanalizacyjnych;
uprawnienia budowlane wydane na Kwalifikacje i umiejętności:
podstawie wcześniej obowiązujących uprawnienia do kierowania robotami
przepisów prawa oraz przynależność budowlanymi bez ograniczeń
do Okręgowej Izby Inżynierów
w specjalności konstrukcyjnoBudownictwa.
budowlanej lub instalacyjnej w
Doświadczenie zawodowe: co
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
najmniej 3-letnie doświadczenie
cieplnych, wentylacyjnych,
zawodowe w pracy w charakterze
gazowych, wodociągowych i
inspektora nadzoru budowlanego
kanalizacyjnych lub uprawnienia
lub kierownika budowy / robót w
równoważne do powyższych, a
robotach drogowych.
wydane na podstawie wcześniej
Dla części zamówienia nr 2:
obowiązujących przepisów prawa
W celu potwierdzenia spełniania
oraz przynależność do Okręgowej
niniejszego warunku Wykonawca
Izby Inżynierów Budownictwa.
zobowiązany jest wskazać osoby
Doświadczenie zawodowe: co
- Kluczowych Specjalistów, które
najmniej 3-letnie doświadczenie
będą uczestniczyć w wykonywaniu w charakterze inspektora nadzoru
zamówienia wraz z informacjami na budowlanego, w tym w pełnieniu
temat ich kwalifikacji zawodowych, nadzoru, w ramach wskazanej
doświadczenia i wykształcenia,
powyżej funkcji, nad realizacją
niezbędnych do wykonania
inwestycji obejmującej budowę
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zamówienia, a także zakresu
kanalizacji sanitarnej o wartości
wykonywanych przez nich czynności: tej inwestycji budowlanej minimum
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
1.000.000,00 zł brutto.
Kierownik zespołu – Koordynator
2)) Specjalista Kluczowy nr II Czynności Nadzoru Inwestycyjnego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
pełniący jednocześnie funkcję
w specjalności instalacyjnej
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji
w specjalności konstrukcyjno i urządzeń elektrycznych i
budowlanej;
elektroenergetycznych;
Kwalifikacje i umiejętności:
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami uprawnienia do kierowania
budowlanymi bez ograniczeń
robotami budowlanymi bez
w specjalności konstrukcyjnoograniczeń w specjalności
budowlanej lub instalacyjnej w
instalacyjnej w zakresie sieci,
zakresie sieci, instalacji i urządzeń instalacji i urządzeń elektrycznych
cieplnych, wentylacyjnych,
i elektroenergetycznych lub
gazowych, wodociągowych i
uprawnienia równoważne do
kanalizacyjnych lub uprawnienia
powyższych, a wydane na podstawie
równoważne do powyższych, a
wcześniej obowiązujących przepisów
wydane na podstawie wcześniej
prawa oraz przynależność do
obowiązujących przepisów prawa
Okręgowej Izby Inżynierów
oraz przynależność do Okręgowej Budownictwa.
Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy w
w charakterze inspektora nadzoru
charakterze inspektora nadzoru
budowlanego, w tym w pełnieniu
budowlanego lub kierownika
nadzoru, w ramach wskazanej
budowy / robót elektrycznych i
powyżej funkcji, nad realizacją
elektroenergetycznych.
inwestycji obejmującej budowę
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
sieci wodociągowej o wartości tej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
inwestycji budowlanej minimum
specjalności drogowej;
4.000.000,00 zł brutto.
Kwalifikacje i umiejętności:
2)) Specjalista Kluczowy nr II uprawnienia budowlane do
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w kierowania robotami w specjalności
specjalności instalacyjnej w zakresie drogowej bez ograniczeń lub
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, odpowiadające im ważne
wentylacyjnych, gazowych,
uprawnienia budowlane wydane na
wodociągowych i kanalizacyjnych; podstawie wcześniej obowiązujących
Kwalifikacje i umiejętności:
przepisów prawa oraz przynależność
uprawnienia do kierowania robotami do Okręgowej Izby Inżynierów
budowlanymi bez ograniczeń w
Budownictwa.
specjalności instalacyjnej w zakresie Doświadczenie zawodowe: co
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, najmniej 3-letnie doświadczenie
wentylacyjnych, gazowych,
zawodowe w pracy w charakterze
wodociągowych i kanalizacyjnych
inspektora nadzoru budowlanego
lub uprawnienia równoważne
lub kierownika budowy / robót w
do powyższych, a wydane na
robotach drogowych.
podstawie wcześniej obowiązujących Dla części zamówienia nr 4:
przepisów prawa oraz przynależność W celu potwierdzenia spełniania
do Okręgowej Izby Inżynierów
niniejszego warunku Wykonawca
Budownictwa.
zobowiązany jest wskazać osoby
Doświadczenie zawodowe: co
- Kluczowych Specjalistów, które
najmniej 3-letnie doświadczenie
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zawodowe w pracy w charakterze
zamówienia wraz z informacjami na
inspektora nadzoru budowlanego lub temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia,
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kierownika budowy / robót z zakresu niezbędnych do wykonania
sieci sanitarnych.
zamówienia, a także zakresu
3)) Specjalista Kluczowy nr III wykonywanych przez nich czynności:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 1)) Specjalista Kluczowy nr I –
w specjalności instalacyjnej
Kierownik zespołu – Koordynator
w zakresie sieci, instalacji
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
i urządzeń elektrycznych i
pełniący jednocześnie funkcję
elektroenergetycznych;
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Kwalifikacje i umiejętności:
w specjalności instalacyjnej w
uprawnienia do kierowania
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
robotami budowlanymi bez
cieplnych, wentylacyjnych,
ograniczeń w specjalności
gazowych, wodociągowych i
instalacyjnej w zakresie sieci,
kanalizacyjnych;
instalacji i urządzeń elektrycznych Kwalifikacje i umiejętności:
i elektroenergetycznych lub
uprawnienia do kierowania robotami
uprawnienia równoważne do
budowlanymi bez ograniczeń
powyższych, a wydane na podstawie w specjalności konstrukcyjnowcześniej obowiązujących przepisów budowlanej lub instalacyjnej w
prawa oraz przynależność do
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Okręgowej Izby Inżynierów
cieplnych, wentylacyjnych,
Budownictwa.
gazowych, wodociągowych i
Doświadczenie zawodowe: co
kanalizacyjnych lub uprawnienia
najmniej 3-letnie doświadczenie
równoważne do powyższych, a
zawodowe w pracy w
wydane na podstawie wcześniej
charakterze inspektora nadzoru
obowiązujących przepisów prawa
budowlanego lub kierownika
oraz przynależność do Okręgowej
budowy / robót elektrycznych i
Izby Inżynierów Budownictwa.
elektroenergetycznych.
Doświadczenie zawodowe: co
4)) Specjalista Kluczowy nr IV –
najmniej 3-letnie doświadczenie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w w charakterze inspektora nadzoru
specjalności drogowej;
budowlanego, w tym w pełnieniu
Kwalifikacje i umiejętności:
nadzoru, w ramach wskazanej
uprawnienia budowlane do
powyżej funkcji, nad realizacją
kierowania robotami w specjalności inwestycji obejmującej budowę
drogowej bez ograniczeń lub
kanalizacji sanitarnej o wartości
odpowiadające im ważne
tej inwestycji budowlanej minimum
uprawnienia budowlane wydane na 1.500.000,00 zł brutto.
podstawie wcześniej obowiązujących 2)) Specjalista Kluczowy nr II przepisów prawa oraz przynależność Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
do Okręgowej Izby Inżynierów
w specjalności instalacyjnej
Budownictwa.
w zakresie sieci, instalacji
Doświadczenie zawodowe: co
i urządzeń elektrycznych i
najmniej 3-letnie doświadczenie
elektroenergetycznych;
zawodowe w pracy w charakterze
Kwalifikacje i umiejętności:
inspektora nadzoru budowlanego
uprawnienia do kierowania
lub kierownika budowy / robót w
robotami budowlanymi bez
robotach drogowych.
ograniczeń w specjalności
Dla części zamówienia nr 3:
instalacyjnej w zakresie sieci,
W celu potwierdzenia spełniania
instalacji i urządzeń elektrycznych
niniejszego warunku Wykonawca
i elektroenergetycznych lub
zobowiązany jest wskazać osoby
uprawnienia równoważne do
- Kluczowych Specjalistów, które
powyższych, a wydane na podstawie
będą uczestniczyć w wykonywaniu wcześniej obowiązujących przepisów
zamówienia wraz z informacjami na prawa oraz przynależność do
temat ich kwalifikacji zawodowych, Okręgowej Izby Inżynierów
doświadczenia i wykształcenia,
Budownictwa.
niezbędnych do wykonania
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zamówienia, a także zakresu
Doświadczenie zawodowe: co
wykonywanych przez nich czynności: najmniej 3-letnie doświadczenie
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
zawodowe w pracy w
Kierownik zespołu – Koordynator
charakterze inspektora nadzoru
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego budowlanego lub kierownika
pełniący jednocześnie funkcję
budowy / robót elektrycznych i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego elektroenergetycznych.
w specjalności instalacyjnej w
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
zakresie sieci, instalacji i urządzeń Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
cieplnych, wentylacyjnych,
specjalności drogowej;
gazowych, wodociągowych i
Kwalifikacje i umiejętności:
kanalizacyjnych;
uprawnienia budowlane do
Kwalifikacje i umiejętności:
kierowania robotami w specjalności
uprawnienia do kierowania robotami drogowej bez ograniczeń lub
budowlanymi bez ograniczeń
odpowiadające im ważne
w specjalności konstrukcyjnouprawnienia budowlane wydane na
budowlanej lub instalacyjnej w
podstawie wcześniej obowiązujących
zakresie sieci, instalacji i urządzeń przepisów prawa oraz przynależność
cieplnych, wentylacyjnych,
do Okręgowej Izby Inżynierów
gazowych, wodociągowych i
Budownictwa.
kanalizacyjnych lub uprawnienia
Doświadczenie zawodowe: co
równoważne do powyższych, a
najmniej 3-letnie doświadczenie
wydane na podstawie wcześniej
zawodowe w pracy w charakterze
obowiązujących przepisów prawa
inspektora nadzoru budowlanego
oraz przynależność do Okręgowej lub kierownika budowy / robót w
Izby Inżynierów Budownictwa.
robotach drogowych.
Doświadczenie zawodowe: co
Dla części zamówienia nr 5:
najmniej 3-letnie doświadczenie
W celu potwierdzenia spełniania
w charakterze inspektora nadzoru
niniejszego warunku Wykonawca
budowlanego, w tym w pełnieniu
zobowiązany jest wskazać osoby
nadzoru, w ramach wskazanej
- Kluczowych Specjalistów, które
powyżej funkcji, nad realizacją
będą uczestniczyć w wykonywaniu
inwestycji obejmującej budowę
zamówienia wraz z informacjami na
kanalizacji sanitarnej o wartości
temat ich kwalifikacji zawodowych,
tej inwestycji budowlanej minimum doświadczenia i wykształcenia,
1.000.000,00 zł brutto.
niezbędnych do wykonania
2)) Specjalista Kluczowy nr II zamówienia, a także zakresu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonywanych przez nich czynności:
w specjalności instalacyjnej
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
w zakresie sieci, instalacji
Kierownik zespołu – Koordynator
i urządzeń elektrycznych i
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
elektroenergetycznych;
pełniący jednocześnie funkcję
Kwalifikacje i umiejętności:
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
uprawnienia do kierowania
w specjalności instalacyjnej w
robotami budowlanymi bez
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ograniczeń w specjalności
cieplnych, wentylacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci,
gazowych, wodociągowych i
instalacji i urządzeń elektrycznych kanalizacyjnych;
i elektroenergetycznych lub
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia równoważne do
uprawnienia do kierowania robotami
powyższych, a wydane na podstawie budowlanymi bez ograniczeń
wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjnoprawa oraz przynależność do
budowlanej lub instalacyjnej w
Okręgowej Izby Inżynierów
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Budownictwa.
cieplnych, wentylacyjnych,
Doświadczenie zawodowe: co
gazowych, wodociągowych i
najmniej 3-letnie doświadczenie
kanalizacyjnych lub uprawnienia
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zawodowe w pracy w
równoważne do powyższych, a
charakterze inspektora nadzoru
wydane na podstawie wcześniej
budowlanego lub kierownika
obowiązujących przepisów prawa
budowy / robót elektrycznych i
oraz przynależność do Okręgowej
elektroenergetycznych.
Izby Inżynierów Budownictwa.
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Doświadczenie zawodowe: co
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w najmniej 3-letnie doświadczenie
specjalności drogowej;
w charakterze inspektora nadzoru
Kwalifikacje i umiejętności:
budowlanego, w tym w pełnieniu
uprawnienia budowlane do
nadzoru, w ramach wskazanej
kierowania robotami w specjalności powyżej funkcji, nad realizacją
drogowej bez ograniczeń lub
inwestycji obejmującej budowę
odpowiadające im ważne
kanalizacji sanitarnej i sieci
uprawnienia budowlane wydane na wodociągowej o wartości tej
podstawie wcześniej obowiązujących inwestycji budowlanej minimum
przepisów prawa oraz przynależność 1.500.000,00 zł brutto.
do Okręgowej Izby Inżynierów
2)) Specjalista Kluczowy nr II Budownictwa.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Doświadczenie zawodowe: co
w specjalności instalacyjnej
najmniej 3-letnie doświadczenie
w zakresie sieci, instalacji
zawodowe w pracy w charakterze
i urządzeń elektrycznych i
inspektora nadzoru budowlanego
elektroenergetycznych;
lub kierownika budowy / robót w
Kwalifikacje i umiejętności:
robotach drogowych.
uprawnienia do kierowania
Dla części zamówienia nr 4:
robotami budowlanymi bez
W celu potwierdzenia spełniania
ograniczeń w specjalności
niniejszego warunku Wykonawca
instalacyjnej w zakresie sieci,
zobowiązany jest wskazać osoby
instalacji i urządzeń elektrycznych
- Kluczowych Specjalistów, które
i elektroenergetycznych lub
będą uczestniczyć w wykonywaniu uprawnienia równoważne do
zamówienia wraz z informacjami na powyższych, a wydane na podstawie
temat ich kwalifikacji zawodowych, wcześniej obowiązujących przepisów
doświadczenia i wykształcenia,
prawa oraz przynależność do
niezbędnych do wykonania
Okręgowej Izby Inżynierów
zamówienia, a także zakresu
Budownictwa.
wykonywanych przez nich czynności: Doświadczenie zawodowe: co
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
najmniej 3-letnie doświadczenie
Kierownik zespołu – Koordynator
zawodowe w pracy w
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego charakterze inspektora nadzoru
pełniący jednocześnie funkcję
budowlanego lub kierownika
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budowy / robót elektrycznych i
w specjalności instalacyjnej w
elektroenergetycznych.
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 3)) Specjalista Kluczowy nr III –
cieplnych, wentylacyjnych,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
gazowych, wodociągowych i
specjalności drogowej;
kanalizacyjnych;
Kwalifikacje i umiejętności:
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia budowlane do
uprawnienia do kierowania robotami kierowania robotami w specjalności
budowlanymi bez ograniczeń
drogowej bez ograniczeń lub
w specjalności konstrukcyjnoodpowiadające im ważne
budowlanej lub instalacyjnej w
uprawnienia budowlane wydane na
zakresie sieci, instalacji i urządzeń podstawie wcześniej obowiązujących
cieplnych, wentylacyjnych,
przepisów prawa oraz przynależność
gazowych, wodociągowych i
do Okręgowej Izby Inżynierów
kanalizacyjnych lub uprawnienia
Budownictwa.
równoważne do powyższych, a
Doświadczenie zawodowe: co
wydane na podstawie wcześniej
najmniej 3-letnie doświadczenie
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obowiązujących przepisów prawa
zawodowe w pracy w charakterze
oraz przynależność do Okręgowej inspektora nadzoru budowlanego
Izby Inżynierów Budownictwa.
lub kierownika budowy / robót w
Doświadczenie zawodowe: co
robotach drogowych.
najmniej 3-letnie doświadczenie
Dla części zamówienia nr 6:
w charakterze inspektora nadzoru
W celu potwierdzenia spełniania
budowlanego, w tym w pełnieniu
niniejszego warunku Wykonawca
nadzoru, w ramach wskazanej
zobowiązany jest wskazać osoby
powyżej funkcji, nad realizacją
- Kluczowych Specjalistów, które
inwestycji obejmującej budowę
będą uczestniczyć w wykonywaniu
kanalizacji sanitarnej o wartości
zamówienia wraz z informacjami na
tej inwestycji budowlanej minimum temat ich kwalifikacji zawodowych,
1.500.000,00 zł brutto.
doświadczenia i wykształcenia,
2)) Specjalista Kluczowy nr II niezbędnych do wykonania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zamówienia, a także zakresu
w specjalności instalacyjnej
wykonywanych przez nich czynności:
w zakresie sieci, instalacji
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
i urządzeń elektrycznych i
Kierownik zespołu – Koordynator
elektroenergetycznych;
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
Kwalifikacje i umiejętności:
pełniący jednocześnie funkcję
uprawnienia do kierowania
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
robotami budowlanymi bez
w specjalności instalacyjnej w
ograniczeń w specjalności
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
instalacyjnej w zakresie sieci,
cieplnych, wentylacyjnych,
instalacji i urządzeń elektrycznych gazowych, wodociągowych i
i elektroenergetycznych lub
kanalizacyjnych;
uprawnienia równoważne do
Kwalifikacje i umiejętności:
powyższych, a wydane na podstawie uprawnienia do kierowania robotami
wcześniej obowiązujących przepisów budowlanymi bez ograniczeń
prawa oraz przynależność do
w specjalności konstrukcyjnoOkręgowej Izby Inżynierów
budowlanej lub instalacyjnej w
Budownictwa.
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Doświadczenie zawodowe: co
cieplnych, wentylacyjnych,
najmniej 3-letnie doświadczenie
gazowych, wodociągowych i
zawodowe w pracy w
kanalizacyjnych lub uprawnienia
charakterze inspektora nadzoru
równoważne do powyższych, a
budowlanego lub kierownika
wydane na podstawie wcześniej
budowy / robót elektrycznych i
obowiązujących przepisów prawa
elektroenergetycznych.
oraz przynależność do Okręgowej
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Izby Inżynierów Budownictwa.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Doświadczenie zawodowe: co
specjalności drogowej;
najmniej 3-letnie doświadczenie
Kwalifikacje i umiejętności:
w charakterze inspektora nadzoru
uprawnienia budowlane do
budowlanego, w tym w pełnieniu
kierowania robotami w specjalności nadzoru, w ramach wskazanej
drogowej bez ograniczeń lub
powyżej funkcji, nad realizacją
odpowiadające im ważne
inwestycji obejmującej budowę
uprawnienia budowlane wydane na kanalizacji sanitarnej o wartości
podstawie wcześniej obowiązujących tej inwestycji budowlanej minimum
przepisów prawa oraz przynależność 2.500.000,00 zł brutto.
do Okręgowej Izby Inżynierów
2)) Specjalista Kluczowy nr II Budownictwa.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Doświadczenie zawodowe: co
w specjalności instalacyjnej
najmniej 3-letnie doświadczenie
w zakresie sieci, instalacji
zawodowe w pracy w charakterze
i urządzeń elektrycznych i
inspektora nadzoru budowlanego
elektroenergetycznych;
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lub kierownika budowy / robót w
Kwalifikacje i umiejętności:
robotach drogowych.
uprawnienia do kierowania
Dla części zamówienia nr 5:
robotami budowlanymi bez
W celu potwierdzenia spełniania
ograniczeń w specjalności
niniejszego warunku Wykonawca
instalacyjnej w zakresie sieci,
zobowiązany jest wskazać osoby
instalacji i urządzeń elektrycznych
- Kluczowych Specjalistów, które
i elektroenergetycznych lub
będą uczestniczyć w wykonywaniu uprawnienia równoważne do
zamówienia wraz z informacjami na powyższych, a wydane na podstawie
temat ich kwalifikacji zawodowych, wcześniej obowiązujących przepisów
doświadczenia i wykształcenia,
prawa oraz przynależność do
niezbędnych do wykonania
Okręgowej Izby Inżynierów
zamówienia, a także zakresu
Budownictwa.
wykonywanych przez nich czynności: Doświadczenie zawodowe: co
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
najmniej 3-letnie doświadczenie
Kierownik zespołu – Koordynator
zawodowe w pracy w
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego charakterze inspektora nadzoru
pełniący jednocześnie funkcję
budowlanego lub kierownika
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budowy / robót elektrycznych i
w specjalności instalacyjnej w
elektroenergetycznych.
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 3)) Specjalista Kluczowy nr III –
cieplnych, wentylacyjnych,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
gazowych, wodociągowych i
specjalności drogowej;
kanalizacyjnych;
Kwalifikacje i umiejętności:
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia budowlane do
uprawnienia do kierowania robotami kierowania robotami w specjalności
budowlanymi bez ograniczeń
drogowej bez ograniczeń lub
w specjalności konstrukcyjnoodpowiadające im ważne
budowlanej lub instalacyjnej w
uprawnienia budowlane wydane na
zakresie sieci, instalacji i urządzeń podstawie wcześniej obowiązujących
cieplnych, wentylacyjnych,
przepisów prawa oraz przynależność
gazowych, wodociągowych i
do Okręgowej Izby Inżynierów
kanalizacyjnych lub uprawnienia
Budownictwa.
równoważne do powyższych, a
Doświadczenie zawodowe: co
wydane na podstawie wcześniej
najmniej 3-letnie doświadczenie
obowiązujących przepisów prawa
zawodowe w pracy w charakterze
oraz przynależność do Okręgowej inspektora nadzoru budowlanego
Izby Inżynierów Budownictwa.
lub kierownika budowy / robót w
Doświadczenie zawodowe: co
robotach drogowych.
najmniej 3-letnie doświadczenie
Dla części zamówienia nr 7:
w charakterze inspektora nadzoru
W celu potwierdzenia spełniania
budowlanego, w tym w pełnieniu
niniejszego warunku Wykonawca
nadzoru, w ramach wskazanej
zobowiązany jest wskazać osoby
powyżej funkcji, nad realizacją
- Kluczowych Specjalistów, które
inwestycji obejmującej budowę
będą uczestniczyć w wykonywaniu
kanalizacji sanitarnej i sieci
zamówienia wraz z informacjami na
wodociągowej o wartości tej
temat ich kwalifikacji zawodowych,
inwestycji budowlanej minimum
doświadczenia i wykształcenia,
1.500.000,00 zł brutto.
niezbędnych do wykonania
2)) Specjalista Kluczowy nr II zamówienia, a także zakresu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonywanych przez nich czynności:
w specjalności instalacyjnej
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
w zakresie sieci, instalacji
Kierownik zespołu – Koordynator
i urządzeń elektrycznych i
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
elektroenergetycznych;
pełniący jednocześnie funkcję
Kwalifikacje i umiejętności:
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
uprawnienia do kierowania
w specjalności instalacyjnej w
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robotami budowlanymi bez
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ograniczeń w specjalności
cieplnych, wentylacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci,
gazowych, wodociągowych i
instalacji i urządzeń elektrycznych kanalizacyjnych;
i elektroenergetycznych lub
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia równoważne do
uprawnienia do kierowania robotami
powyższych, a wydane na podstawie budowlanymi bez ograniczeń
wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjnoprawa oraz przynależność do
budowlanej lub instalacyjnej w
Okręgowej Izby Inżynierów
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Budownictwa.
cieplnych, wentylacyjnych,
Doświadczenie zawodowe: co
gazowych, wodociągowych i
najmniej 3-letnie doświadczenie
kanalizacyjnych lub uprawnienia
zawodowe w pracy w
równoważne do powyższych, a
charakterze inspektora nadzoru
wydane na podstawie wcześniej
budowlanego lub kierownika
obowiązujących przepisów prawa
budowy / robót elektrycznych i
oraz przynależność do Okręgowej
elektroenergetycznych.
Izby Inżynierów Budownictwa.
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Doświadczenie zawodowe: co
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w najmniej 3-letnie doświadczenie
specjalności drogowej;
w charakterze inspektora nadzoru
Kwalifikacje i umiejętności:
budowlanego, w tym w pełnieniu
uprawnienia budowlane do
nadzoru, w ramach wskazanej
kierowania robotami w specjalności powyżej funkcji, nad realizacją
drogowej bez ograniczeń lub
inwestycji obejmującej budowę
odpowiadające im ważne
kanalizacji sanitarnej o wartości
uprawnienia budowlane wydane na tej inwestycji budowlanej minimum
podstawie wcześniej obowiązujących 1.000.000,00 zł brutto.
przepisów prawa oraz przynależność 2)) Specjalista Kluczowy nr II do Okręgowej Izby Inżynierów
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Budownictwa.
w specjalności instalacyjnej
Doświadczenie zawodowe: co
w zakresie sieci, instalacji
najmniej 3-letnie doświadczenie
i urządzeń elektrycznych i
zawodowe w pracy w charakterze
elektroenergetycznych;
inspektora nadzoru budowlanego
Kwalifikacje i umiejętności:
lub kierownika budowy / robót w
uprawnienia do kierowania
robotach drogowych.
robotami budowlanymi bez
Dla części zamówienia nr 6:
ograniczeń w specjalności
W celu potwierdzenia spełniania
instalacyjnej w zakresie sieci,
niniejszego warunku Wykonawca
instalacji i urządzeń elektrycznych
zobowiązany jest wskazać osoby
i elektroenergetycznych lub
- Kluczowych Specjalistów, które
uprawnienia równoważne do
będą uczestniczyć w wykonywaniu powyższych, a wydane na podstawie
zamówienia wraz z informacjami na wcześniej obowiązujących przepisów
temat ich kwalifikacji zawodowych, prawa oraz przynależność do
doświadczenia i wykształcenia,
Okręgowej Izby Inżynierów
niezbędnych do wykonania
Budownictwa.
zamówienia, a także zakresu
Doświadczenie zawodowe: co
wykonywanych przez nich czynności: najmniej 3-letnie doświadczenie
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
zawodowe w pracy w
Kierownik zespołu – Koordynator
charakterze inspektora nadzoru
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego budowlanego lub kierownika
pełniący jednocześnie funkcję
budowy / robót elektrycznych i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego elektroenergetycznych.
w specjalności instalacyjnej w
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
zakresie sieci, instalacji i urządzeń Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
cieplnych, wentylacyjnych,
specjalności drogowej;
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gazowych, wodociągowych i
Kwalifikacje i umiejętności:
kanalizacyjnych;
uprawnienia budowlane do
Kwalifikacje i umiejętności:
kierowania robotami w specjalności
uprawnienia do kierowania robotami drogowej bez ograniczeń lub
budowlanymi bez ograniczeń
odpowiadające im ważne
w specjalności konstrukcyjnouprawnienia budowlane wydane na
budowlanej lub instalacyjnej w
podstawie wcześniej obowiązujących
zakresie sieci, instalacji i urządzeń przepisów prawa oraz przynależność
cieplnych, wentylacyjnych,
do Okręgowej Izby Inżynierów
gazowych, wodociągowych i
Budownictwa.
kanalizacyjnych lub uprawnienia
Doświadczenie zawodowe: co
równoważne do powyższych, a
najmniej 3-letnie doświadczenie
wydane na podstawie wcześniej
zawodowe w pracy w charakterze
obowiązujących przepisów prawa
inspektora nadzoru budowlanego
oraz przynależność do Okręgowej lub kierownika budowy / robót w
Izby Inżynierów Budownictwa.
robotach drogowych.
Doświadczenie zawodowe: co
Dla części zamówienia nr 8:
najmniej 3-letnie doświadczenie
W celu potwierdzenia spełniania
w charakterze inspektora nadzoru
niniejszego warunku Wykonawca
budowlanego, w tym w pełnieniu
zobowiązany jest wskazać osoby
nadzoru, w ramach wskazanej
- Kluczowych Specjalistów, które
powyżej funkcji, nad realizacją
będą uczestniczyć w wykonywaniu
inwestycji obejmującej budowę
zamówienia wraz z informacjami na
kanalizacji sanitarnej o wartości
temat ich kwalifikacji zawodowych,
tej inwestycji budowlanej minimum doświadczenia i wykształcenia,
2.500.000,00 zł brutto.
niezbędnych do wykonania
2)) Specjalista Kluczowy nr II zamówienia, a także zakresu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonywanych przez nich czynności:
w specjalności instalacyjnej
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
w zakresie sieci, instalacji
Kierownik zespołu – Koordynator
i urządzeń elektrycznych i
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
elektroenergetycznych;
pełniący jednocześnie funkcję
Kwalifikacje i umiejętności:
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
uprawnienia do kierowania
w specjalności instalacyjnej w
robotami budowlanymi bez
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ograniczeń w specjalności
cieplnych, wentylacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci,
gazowych, wodociągowych i
instalacji i urządzeń elektrycznych kanalizacyjnych;
i elektroenergetycznych lub
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia równoważne do
uprawnienia do kierowania robotami
powyższych, a wydane na podstawie budowlanymi bez ograniczeń
wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjnoprawa oraz przynależność do
budowlanej lub instalacyjnej w
Okręgowej Izby Inżynierów
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Budownictwa.
cieplnych, wentylacyjnych,
Doświadczenie zawodowe: co
gazowych, wodociągowych i
najmniej 3-letnie doświadczenie
kanalizacyjnych lub uprawnienia
zawodowe w pracy w
równoważne do powyższych, a
charakterze inspektora nadzoru
wydane na podstawie wcześniej
budowlanego lub kierownika
obowiązujących przepisów prawa
budowy / robót elektrycznych i
oraz przynależność do Okręgowej
elektroenergetycznych.
Izby Inżynierów Budownictwa.
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Doświadczenie zawodowe: co
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w najmniej 3-letnie doświadczenie
specjalności drogowej;
w charakterze inspektora nadzoru
Kwalifikacje i umiejętności:
budowlanego, w tym w pełnieniu
uprawnienia budowlane do
nadzoru, w ramach wskazanej
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kierowania robotami w specjalności powyżej funkcji, nad realizacją
drogowej bez ograniczeń lub
inwestycji obejmującej budowę
odpowiadające im ważne
kanalizacji sanitarnej i sieci
uprawnienia budowlane wydane na wodociągowej o wartości tej
podstawie wcześniej obowiązujących inwestycji budowlanej minimum
przepisów prawa oraz przynależność 7.000.000,00 zł brutto.
do Okręgowej Izby Inżynierów
2)) Specjalista Kluczowy nr II Budownictwa.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Doświadczenie zawodowe: co
w specjalności instalacyjnej
najmniej 3-letnie doświadczenie
w zakresie sieci, instalacji
zawodowe w pracy w charakterze
i urządzeń elektrycznych i
inspektora nadzoru budowlanego
elektroenergetycznych;
lub kierownika budowy / robót w
Kwalifikacje i umiejętności:
robotach drogowych.
uprawnienia do kierowania
Dla części zamówienia nr 7:
robotami budowlanymi bez
W celu potwierdzenia spełniania
ograniczeń w specjalności
niniejszego warunku Wykonawca
instalacyjnej w zakresie sieci,
zobowiązany jest wskazać osoby
instalacji i urządzeń elektrycznych
- Kluczowych Specjalistów, które
i elektroenergetycznych lub
będą uczestniczyć w wykonywaniu uprawnienia równoważne do
zamówienia wraz z informacjami na powyższych, a wydane na podstawie
temat ich kwalifikacji zawodowych, wcześniej obowiązujących przepisów
doświadczenia i wykształcenia,
prawa oraz przynależność do
niezbędnych do wykonania
Okręgowej Izby Inżynierów
zamówienia, a także zakresu
Budownictwa.
wykonywanych przez nich czynności: Doświadczenie zawodowe: co
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
najmniej 3-letnie doświadczenie
Kierownik zespołu – Koordynator
zawodowe w pracy w
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego charakterze inspektora nadzoru
pełniący jednocześnie funkcję
budowlanego lub kierownika
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budowy / robót elektrycznych i
w specjalności instalacyjnej w
elektroenergetycznych.
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 3)) Specjalista Kluczowy nr III –
cieplnych, wentylacyjnych,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
gazowych, wodociągowych i
specjalności drogowej;
kanalizacyjnych;
Kwalifikacje i umiejętności:
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia budowlane do
uprawnienia do kierowania robotami kierowania robotami w specjalności
budowlanymi bez ograniczeń
drogowej bez ograniczeń lub
w specjalności konstrukcyjnoodpowiadające im ważne
budowlanej lub instalacyjnej w
uprawnienia budowlane wydane na
zakresie sieci, instalacji i urządzeń podstawie wcześniej obowiązujących
cieplnych, wentylacyjnych,
przepisów prawa oraz przynależność
gazowych, wodociągowych i
do Okręgowej Izby Inżynierów
kanalizacyjnych lub uprawnienia
Budownictwa.
równoważne do powyższych, a
Doświadczenie zawodowe: co
wydane na podstawie wcześniej
najmniej 3-letnie doświadczenie
obowiązujących przepisów prawa
zawodowe w pracy w charakterze
oraz przynależność do Okręgowej inspektora nadzoru budowlanego
Izby Inżynierów Budownictwa.
lub kierownika budowy / robót w
Doświadczenie zawodowe: co
robotach drogowych.
najmniej 3-letnie doświadczenie
Dla części zamówienia nr 9:
w charakterze inspektora nadzoru
W celu potwierdzenia spełniania
budowlanego, w tym w pełnieniu
niniejszego warunku Wykonawca
nadzoru, w ramach wskazanej
zobowiązany jest wskazać osoby
powyżej funkcji, nad realizacją
- Kluczowych Specjalistów, które
inwestycji obejmującej budowę
będą uczestniczyć w wykonywaniu
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kanalizacji sanitarnej o wartości
zamówienia wraz z informacjami na
tej inwestycji budowlanej minimum temat ich kwalifikacji zawodowych,
1.000.000,00 zł brutto.
doświadczenia i wykształcenia,
2)) Specjalista Kluczowy nr II niezbędnych do wykonania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zamówienia, a także zakresu
w specjalności instalacyjnej
wykonywanych przez nich czynności:
w zakresie sieci, instalacji
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
i urządzeń elektrycznych i
Kierownik zespołu – Koordynator
elektroenergetycznych;
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
Kwalifikacje i umiejętności:
pełniący jednocześnie funkcję
uprawnienia do kierowania
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
robotami budowlanymi bez
w specjalności instalacyjnej w
ograniczeń w specjalności
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
instalacyjnej w zakresie sieci,
cieplnych, wentylacyjnych,
instalacji i urządzeń elektrycznych gazowych, wodociągowych i
i elektroenergetycznych lub
kanalizacyjnych;
uprawnienia równoważne do
Kwalifikacje i umiejętności:
powyższych, a wydane na podstawie uprawnienia do kierowania robotami
wcześniej obowiązujących przepisów budowlanymi bez ograniczeń
prawa oraz przynależność do
w specjalności konstrukcyjnoOkręgowej Izby Inżynierów
budowlanej lub instalacyjnej w
Budownictwa.
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Doświadczenie zawodowe: co
cieplnych, wentylacyjnych,
najmniej 3-letnie doświadczenie
gazowych, wodociągowych i
zawodowe w pracy w
kanalizacyjnych lub uprawnienia
charakterze inspektora nadzoru
równoważne do powyższych, a
budowlanego lub kierownika
wydane na podstawie wcześniej
budowy / robót elektrycznych i
obowiązujących przepisów prawa
elektroenergetycznych.
oraz przynależność do Okręgowej
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Izby Inżynierów Budownictwa.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Doświadczenie zawodowe: co
specjalności drogowej;
najmniej 3-letnie doświadczenie
Kwalifikacje i umiejętności:
w charakterze inspektora nadzoru
uprawnienia budowlane do
budowlanego, w tym w pełnieniu
kierowania robotami w specjalności nadzoru, w ramach wskazanej
drogowej bez ograniczeń lub
powyżej funkcji, nad realizacją
odpowiadające im ważne
inwestycji obejmującej budowę
uprawnienia budowlane wydane na kanalizacji sanitarnej i sieci
podstawie wcześniej obowiązujących wodociągowej o wartości tej
przepisów prawa oraz przynależność inwestycji budowlanej minimum
do Okręgowej Izby Inżynierów
700.000,00 zł brutto.
Budownictwa.
2)) Specjalista Kluczowy nr II Doświadczenie zawodowe: co
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
najmniej 3-letnie doświadczenie
w specjalności instalacyjnej
zawodowe w pracy w charakterze
w zakresie sieci, instalacji
inspektora nadzoru budowlanego
i urządzeń elektrycznych i
lub kierownika budowy / robót w
elektroenergetycznych;
robotach drogowych.
Kwalifikacje i umiejętności:
Dla części zamówienia nr 8:
uprawnienia do kierowania
W celu potwierdzenia spełniania
robotami budowlanymi bez
niniejszego warunku Wykonawca
ograniczeń w specjalności
zobowiązany jest wskazać osoby
instalacyjnej w zakresie sieci,
- Kluczowych Specjalistów, które
instalacji i urządzeń elektrycznych
będą uczestniczyć w wykonywaniu i elektroenergetycznych lub
zamówienia wraz z informacjami na uprawnienia równoważne do
temat ich kwalifikacji zawodowych, powyższych, a wydane na podstawie
doświadczenia i wykształcenia,
wcześniej obowiązujących przepisów
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niezbędnych do wykonania
prawa oraz przynależność do
zamówienia, a także zakresu
Okręgowej Izby Inżynierów
wykonywanych przez nich czynności: Budownictwa.
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
Doświadczenie zawodowe: co
Kierownik zespołu – Koordynator
najmniej 3-letnie doświadczenie
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego zawodowe w pracy w
pełniący jednocześnie funkcję
charakterze inspektora nadzoru
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budowlanego lub kierownika
w specjalności instalacyjnej w
budowy / robót elektrycznych i
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
cieplnych, wentylacyjnych,
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
gazowych, wodociągowych i
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
kanalizacyjnych;
specjalności drogowej;
Kwalifikacje i umiejętności:
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami uprawnienia budowlane do
budowlanymi bez ograniczeń
kierowania robotami w specjalności
w specjalności konstrukcyjnodrogowej bez ograniczeń lub
budowlanej lub instalacyjnej w
odpowiadające im ważne
zakresie sieci, instalacji i urządzeń uprawnienia budowlane wydane na
cieplnych, wentylacyjnych,
podstawie wcześniej obowiązujących
gazowych, wodociągowych i
przepisów prawa oraz przynależność
kanalizacyjnych lub uprawnienia
do Okręgowej Izby Inżynierów
równoważne do powyższych, a
Budownictwa.
wydane na podstawie wcześniej
Doświadczenie zawodowe: co
obowiązujących przepisów prawa
najmniej 3-letnie doświadczenie
oraz przynależność do Okręgowej zawodowe w pracy w charakterze
Izby Inżynierów Budownictwa.
inspektora nadzoru budowlanego
Doświadczenie zawodowe: co
lub kierownika budowy / robót w
najmniej 3-letnie doświadczenie
robotach drogowych.
w charakterze inspektora nadzoru
budowlanego, w tym w pełnieniu
nadzoru, w ramach wskazanej
powyżej funkcji, nad realizacją
inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej o wartości tej
inwestycji budowlanej minimum
7.000.000,00 zł brutto.
2)) Specjalista Kluczowy nr II Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub
uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
prawa oraz przynależność do
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

76 / 81

Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy w
charakterze inspektora nadzoru
budowlanego lub kierownika
budowy / robót elektrycznych i
elektroenergetycznych.
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
specjalności drogowej;
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności
drogowej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy w charakterze
inspektora nadzoru budowlanego
lub kierownika budowy / robót w
robotach drogowych.
Dla części zamówienia nr 9:
W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca
zobowiązany jest wskazać osoby
- Kluczowych Specjalistów, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności:
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
Kierownik zespołu – Koordynator
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
pełniący jednocześnie funkcję
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub uprawnienia
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równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa
oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
w charakterze inspektora nadzoru
budowlanego, w tym w pełnieniu
nadzoru, w ramach wskazanej
powyżej funkcji, nad realizacją
inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej o wartości tej
inwestycji budowlanej minimum
700.000,00 zł brutto.
2)) Specjalista Kluczowy nr II Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub
uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
prawa oraz przynależność do
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy w
charakterze inspektora nadzoru
budowlanego lub kierownika
budowy / robót elektrycznych i
elektroenergetycznych.
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
specjalności drogowej;
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności
drogowej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
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zawodowe w pracy w charakterze
inspektora nadzoru budowlanego
lub kierownika budowy / robót w
robotach drogowych.
Dla części zamówienia nr 10:
W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca
zobowiązany jest wskazać osoby
- Kluczowych Specjalistów, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności:
1)) Specjalista Kluczowy nr I –
Kierownik zespołu – Koordynator
Czynności Nadzoru Inwestycyjnego
pełniący jednocześnie funkcję
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub uprawnienia
równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa
oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
w charakterze inspektora nadzoru
budowlanego, w tym w pełnieniu
nadzoru, w ramach wskazanej
powyżej funkcji, nad realizacją
inwestycji obejmującej roboty
w zakresie co najmniej jednej
budowy brzegowego ujęcia wody o
wydajności minimum 0,092 m³/s.
2)) Specjalista Kluczowy nr II Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
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Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub
uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów
prawa oraz przynależność do
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy w
charakterze inspektora nadzoru
budowlanego lub kierownika
budowy / robót elektrycznych i
elektroenergetycznych.
3)) Specjalista Kluczowy nr III –
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
specjalności drogowej;
Kwalifikacje i umiejętności:
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności
drogowej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa oraz przynależność
do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe: co
najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy w charakterze
inspektora nadzoru budowlanego
lub kierownika budowy / robót w
robotach drogowych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II.1.1) Nazwa nadana
zamówieniu przez instytucję
zamawiającą:

Zamiast:
Usługi Inspektorów nadzoru nad
kontraktami 29-38

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
24/01/2014 Godzina: 09:00
Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert (dd/mm/rrrr)
lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
24/01/2014 Godzina: 09:15
Sekcja IV.3.8) Warunki otwarcia ofert (dd/mm/rrrr)

Powinno być:
Usługi Inspektorów nadzoru nad
kontraktami 29-37

Powinno być:
05/02/2014 Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/02/2014 Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-005580
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