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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417609-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Myślenice: Usługi nadzoru budowlanego
2013/S 240-417609
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
Osoba do kontaktów: Edyta Podmokły
32-400 Myślenice
POLSKA
Tel.: +48 126392300
E-mail: info@myslenice.pl
Faks: +48 126392305
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.myslenice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy
Osoba do kontaktów: Edyta Podmokły
32-400 Myślenice
POLSKA
Tel.: +48 126392313
Faks: +48 126392305
Adres internetowy: http://www.myslenice.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Sekretariat
32-400 Myślenice
POLSKA
Tel.: +48 126392303
Faks: +48 126392305
Adres internetowy: http://www.myslenice.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
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I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-38.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Myślenice.
Kod NUTS PL214

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
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:
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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,
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;
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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.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000, 71000000, 71600000, 71631300

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
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.,
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:
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:
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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.
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:
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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:
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.
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 29
1)
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części 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 zamówienia
publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zasań, budowa wodociągu w
Trzemeśni przysiółek Radlanki – Kontrakt nr 29”
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000, 71000000, 71600000, 71631300

3)

Wielkość lub zakres
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Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rozliczenia robót najpóźniej:
do dnia 30.05.2015r.,
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4 ppkt 13) IDW, z zachowaniem następujących terminów szczegółowych:
a) okres realizacji kontraktu wykonawczego – do dnia 30.04.2015r.
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 30.04.2015r 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 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
unieważnieniapostępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej orazniepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub częścizamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Część nr: 2
Nazwa: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 30
1)
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części 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 zamówienia
publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poręba - Kontrakt nr 30”
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 30.01.2015r.,
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4 ppkt 13) IDW, z zachowaniem następujących terminów szczegółowych:
a) okres realizacji kontraktu wykonawczego – do dnia 31.12.2014r.
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 31.12.2014r 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.
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2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1a u.p.z.p. przewiduje możliwość
unieważnieniapostępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej orazniepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub częścizamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Część nr: 3
Nazwa: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 31
1)
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części 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 zamówienia
publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów-IV etap - Kontrakt nr 31”
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 30.10.2014r.,
z zastrzeżeniem regulacji pkt 4.4 ppkt 13) IDW, z zachowaniem następujących terminów szczegółowych:
a) okres realizacji kontraktu wykonawczego – do dnia 30.09.2014r.
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 30.09.2014r 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: 4
Nazwa: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 32
1)
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części 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 zamówienia
publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Myślenicach ul. Asnyka, ul. Sobieskiego, ul. Dąbrowskiego,
ul. Bergela, ul. Daszyńskiego - Kontrakt nr 32”
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000, 71000000, 71600000, 71631300
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3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rozliczenia robót najpóźniej:
do dnia 30.12.2014r.,
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: 5
Nazwa: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 33
1)
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części 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 zamówienia
publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice: Dół, Brzeg, oraz budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Krzyszkowice, Pustać - Kontrakt nr 33”
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 30.12.2014r.,
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
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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: 6
Nazwa: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 34
1)
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części 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 zamówienia
publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Droginia - Kontrakt nr 34”
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 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: 7
Nazwa: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 35
1)
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części 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 zamówienia
publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada etap II - Kontrakt nr 35”
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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71520000, 71000000, 71600000, 71631300
3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rozliczenia robót najpóźniej:
do dnia 31.04.2015r.,
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 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: 8
Nazwa: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 36
1)
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części 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 zamówienia
publicznego pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice Kontrakt nr 36”
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 30.12.2014r.,
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
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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: 9
Nazwa: Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 37
1)
Krótki opis
Przedmiotem niniejszej części 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 zamówienia
publicznego pn.: „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"
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 30.12.2014r.,
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 świadczenie usług doradczych oraz czynności
związanych z zarządzaniem, kontrolną i nadzorem inwestorskim na etapie projektowania, realizacji, okresu
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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 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.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wysokość wadium.
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie:
a) Dla części zamówienia nr 1 – 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
b) Dla części zamówienia nr 2 – 5.500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),
c) Dla części zamówienia nr 3 – 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
d) Dla części zamówienia nr 4 – 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
e) Dla części zamówienia nr 5 - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
f) Dla części zamówienia nr 6 – 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
g) Dla części zamówienia nr 7 – 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
h) Dla części zamówienia nr 8 - 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
i) Dla części zamówienia nr 9 - 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
j) Dla części zamówienia nr 10 - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
2) Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia
swojej oferty wadium dla każdej wybranej części zamówienia z osobna.
3) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
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2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275 z
późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien
być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
c) kwotę gwarancji lub poręczenia,
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w
zależności od przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że
Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
- Wykonawca, którego Ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- Wykonawca, którego Ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
f) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
g) gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
B. S. Wieliczka o/ Myślenice
Nr : 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003
Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania.
Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć:
1) w oryginale dołączonym do oryginału Oferty, w sposób umożliwiający jego wyjęcie
i zdeponowanie w kasie bez uszkodzenia dokumentu
oraz
2) w kopii dołączonej do wymaganej kopii Oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert.
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2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po
wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
4) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, wyklucza się z udziału w
postępowaniu.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w
zależności od przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że
Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie;
3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
4) Z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia, dla każdej części zamówienia z osobna, w wysokości 10% ceny podanej w
ofercie przez Wykonawcę.
2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przed zawarciem umowy i przed upływem terminu związania Ofertą.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
B. S. Wieliczka o/ Myślenice
Nr : 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie
ich siedzib;
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez
Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu;
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
d) kwotę gwarancji lub poręczenia;
e) zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji
lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
6) Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert stosownie do treści art. 94
ust. 3 u.p.z.p.
7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
8) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach wymienionych w art. 148 ust 1
u.p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z treścią Tomu II SIWZ), tj. od daty przyjęcia przez
Zamawiającego Raportu Końcowego Wykonawcy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności dokonywane będą według zasad opisanych w SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Umowa cywilno-prawna regulująca ich współpracę.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału
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Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Celem wykazania spełnienia
powyżej wskazanego warunku Wykonawcy powinny złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez
Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub wspólne oświadczenie
złożone (podpisane) łącznie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie złożone
(podpisane) oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jest możliwe jedynie w
sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), oświadczenie, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2a do IDW, o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe
oświadczenie złożone (podpisane) odrębnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną) oraz
oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do IDW, o przynależności bądź braku
przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. wraz z listą podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej (o ile dotyczy),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 punkt 2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 punkt 2 u.p.z.p. (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i
11 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
6) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
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2. Stosownie do treści § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231):
1) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p. mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 u.p.z.p.,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
- w pkt 1.2), 1.4), 1.5 ) i 1.6), składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- w pkt 1.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego Kraju pochodzenia
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
u.p.z.p.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2.2)a) i c) oraz w pkt 1.3), powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.2)b) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 2.2), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio Kraju pochodzenia osoby lub Kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2.3) stosuje się odpowiednio.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla części zamówienia nr 1:
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 900.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 250.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 2:
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 200.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 90.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 3:
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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 90.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 40.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 4:
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 90.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 35.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 5:
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 95.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 40.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 6:
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 250.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 7:
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 90.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 35.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 8:
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 800.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300.000,00
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,
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b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 35.000,00
PLN.
W przypadku wyboru przez Wykonawcę do realizacji więcej niż jednej części zamówienia, dla potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w postaci sytuacji ekonomicznej i finansowej, wystarczające
będzie wykazanie spełnienia tego warunku dla danej (lub danych, jeżeli pewne elementy warunku u jednej
części są wyższe niż u drugiej) części, która te wymagania ma najwyższe z wszystkich części przez
Wykonawcę wybranych.
Ocena spełniania warunku, za kresie wszystkich części zamówienia, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
- o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i
strat - innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży,
- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (zdolności finansowej) niezbędnych do
wykonania zamówienia (o ile dotyczy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące
warunki:
Dla części zamówienia nr 1:
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 900.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 250.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 2:
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 200.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 90.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 3:
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 90.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 40.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 4:
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 90.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 35.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 5:
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 95.000,00 PLN,
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b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 40.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 6:
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 250.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 7:
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 90.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 35.000,00
PLN.
Dla części zamówienia nr 8:
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 800.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300.000,00
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.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
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
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
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- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 10.000.000,00 zł
netto.
Dla części zamówienia nr 2:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 4.000.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 3:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.000.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 4:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.500.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 5:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.500.000,00 zł
netto.
Dla części zamówienia nr 6:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
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w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 2.500.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 7:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.000.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 8:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 7.000.000,00 zł
netto.
Dla części zamówienia nr 9:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 700.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 10:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- dwóch usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją robót w zakresie budowy
brzegowego ujęcia wody o wydajności minimum 0,092 m³/s.
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Wykonawca wybierający do realizacji więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wykazać spełnienie
warunku udziału w postępowaniu, w postaci wiedzy i doświadczenia, określonego dla tych części. Jeżeli
określony rodzaj warunku powtarza się dla określonych części zamówienia (np. wartość inwestycji budowlanej),
wystarczające będzie wykazanie spełnienia jednego warunku dla danej części, która warunek ten posiada
najwyższy z wszystkich wybranych przez Wykonawcę do realizacji części zamówienia.
Ocena spełniania powyższych warunków, w zakresie wszystkich części zamówienia, zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych*
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
- dowodów**, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy
i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy),
* Wykonawca samodzielnie ustala, które usługi uznaje za główne i tylko te wskazuje w wykazie usług oraz tylko
dla tych przedstawia dowody.
** Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych,
poświadczenie powinno być wydane nie wczesnej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert (w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w miejsce poświadczeń, Wykonawca może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 ust. 1 pkt 3 poprzednio obowiązującego
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226,
poz. 1817);
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Dla części zamówienia nr 1:
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 konstrukcyjno - budowlanej;
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
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kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 10.000.000,00 zł
brutto.
2)) Specjalista Kluczowy nr II - Inspektor 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
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 zawodowe w pracy w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót z zakresu sieci sanitarnych.
3)) Specjalista Kluczowy nr III - 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.
4)) Specjalista Kluczowy nr IV – 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 2:
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 konstrukcyjno - budowlanej;
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 4.000.000,00 zł brutto.
2)) Specjalista Kluczowy nr II - Inspektor 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
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.
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Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót z zakresu sieci sanitarnych.
3)) Specjalista Kluczowy nr III - 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.
4)) Specjalista Kluczowy nr IV – 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 3:
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
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.000.000,00 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.
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.
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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 4:
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
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.500.000,00 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 zawodowe w pracy w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót w robotach drogowych.
Dla części zamówienia nr 5:
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
konstrukcyjno-budowlanej 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.
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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 1.500.000,00 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 zawodowe w pracy w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót w robotach drogowych.
Dla części zamówienia nr 6:
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
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 2.500.000,00 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;
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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 7:
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
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.000.000,00 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.
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 8:
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
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
11/12/2013
S240
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

29/43

Dz.U./S S240
11/12/2013
417609-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

30/43

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 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.
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
konstrukcyjno-budowlanej 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 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.
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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 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
konstrukcyjno-budowlanej 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;
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.
Wykonawca wybierający do realizacji więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wykazać spełnienie
warunku udziału w postępowaniu, w postaci dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
określonego dla tych części. Jeżeli określony rodzaj warunku, jaki powinien spełnić dany Specjalista, powtarza
się dla określonych części zamówienia (np. długość doświadczenia zawodowego), wystarczające będzie
wykazanie spełnienia przez tego Specjalistę jednego warunku dla danej części, która warunek ten posiada
najwyższy z wszystkich wybranych przez Wykonawcę do realizacji części zamówienia.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia
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7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert.
Wymagany okres, np. 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 36 miesięcy
pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/robót w trakcie faktycznej realizacji
usług/robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego
wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował lub które nadzorował
dany specjalista.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie,
pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków
określonych w Prawie budowlanym.
Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający
dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym
a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z
realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres
przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień
technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Ocena spełniania warunku, w zakresie wszystkich części zamówienia, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia
– nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazu osób , które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia,
- informacji o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia,
- oświadczenia o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia,
- pisemnego zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (osób) niezbędnych do wykonania
zamówienia (o ile dotyczy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla części zamówienia nr 1:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
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kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 10.000.000,00 zł
netto.
Dla części zamówienia nr 2:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 4.000.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 3:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.000.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 4:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.500.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 5:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.500.000,00 zł
netto.
Dla części zamówienia nr 6:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
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- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 2.500.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 7:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.000.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 8:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 7.000.000,00 zł
netto.
Dla części zamówienia nr 9:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 700.000,00 zł netto.
Dla części zamówienia nr 10:
W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- dwóch usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne, finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru
inwestorskiego w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją robót w zakresie budowy
brzegowego ujęcia wody o wydajności minimum 0,092 m³/s.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Dla części zamówienia nr 1:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby Kluczowych Specjalistów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
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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 konstrukcyjno - budowlanej;
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 10.000.000,00 zł
brutto.
2)) Specjalista Kluczowy nr II - Inspektor 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
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 zawodowe w pracy w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót z zakresu sieci sanitarnych.
3)) Specjalista Kluczowy nr III - 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.
4)) Specjalista Kluczowy nr IV – 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 2:
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 konstrukcyjno - budowlanej;
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na
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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
sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 4.000.000,00 zł brutto.
2)) Specjalista Kluczowy nr II - Inspektor 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
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 zawodowe w pracy w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót z zakresu sieci sanitarnych.
3)) Specjalista Kluczowy nr III - 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.
4)) Specjalista Kluczowy nr IV – 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 3:
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
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.000.000,00 zł brutto.
2)) Specjalista Kluczowy nr II - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
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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.
Dla części zamówienia nr 4:
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
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.500.000,00 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 zawodowe w pracy w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót w robotach drogowych.
Dla części zamówienia nr 5:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby Kluczowych Specjalistów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
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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
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.500.000,00 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 zawodowe w pracy w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót w robotach drogowych.
Dla części zamówienia nr 6:
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
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 2.500.000,00 zł brutto.
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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 zawodowe w pracy w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót w robotach drogowych.
Dla części zamówienia nr 7:
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
konstrukcyjno-budowlanej 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 budowę
kanalizacji sanitarnej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 1.000.000,00 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.
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 8:
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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
konstrukcyjno-budowlanej 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 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.
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
konstrukcyjno-budowlanej 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.
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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 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
konstrukcyjno-budowlanej 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;
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.
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Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót w robotach drogowych.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRP.272.16.2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.1.2014
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.1.2014 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20.1.2014
Miejscowość:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice pok. nr 13 (sala konferencyjna)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): "Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice"
Projekt współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.3)

Informacje dodatkowe
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
unieważnieniapostępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej orazniepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub częścizamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
terminach określonych w art. 182 u.p.zp. , jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 u.p.z.p.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.12.2013
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