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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka Akcyjna

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szopena 51

Miejscowość:  Rzeszów Kod pocztowy:  35-959 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S. A., pokój nr 314.

Tel.: +48 178676240

Osoba do kontaktów:  Anna Lech

E-mail:  alech@rarr.rzeszow.pl Faks:  +48 178520611

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.rarr.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Usługa „Inżyniera Kontraktu” dla Projektu pn. Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa
Podkarpackiego.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  12

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
województwo podkarpackie, gmina Trzebownisko, wieś: Jasionka i Tajęcina

Kod NUTS:  PL325

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Usługa „Inżyniera Kontraktu” dla Projektu pn. Budowa Centrum
Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.
Inżynier będzie obsługiwał kontrakt na roboty zlokalizowane w miejscowości Jasionka
i Tajęcina Gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, Polska.
Ogólny zakres robót budowlanych pn: Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa
Podkarpackiego.
Wykonanie robót budowlanych obejmujących Budowę Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa
Podkarpackiego.
1. Lokalizacja na działkach 1867/169 w Jasionce oraz 425/13 w Tajęcinie, położonych na granicy miejscowości
Jasionka i Tajęcina gmina Trzebownisko, Powiat Rzeszowski, Województwo Podkarpackie.
Teren wolny od zabudowy budynkami oraz uzbrojony od strony południowej w zakresie kanalizacji deszczowej
ф1600, kanalizacji sanitarnej ф200, gazu ziemnego średniego ciśnienia ф 160, sieci wodociągowej ф110 oraz
dwie linie kablowe elektroenergetyczne.
Od strony zachodniej dwie sieci telekomunikacyjne, sieć wodociągowa ф100, kanalizacja deszczowa ф800
oraz dwie linie telekomunikacyjne.
Od strony północnej – wzdłuż działki sieć wodociągowa ф100, kable elektroenergetyczne eS3, eS6 i eN24 , trzy
kable telekomunikacyjne.
Od strony wschodniej graniczy z drogą wewnętrzną, od południowej z drogą wojewódzką nr 869 a od
zachodniej z terenami i budynkiem Inkubatora Technologicznego.
Większa część terenu płaska, różnica poziomów ca 2,2 m.
Teren inwestycji objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr VI/45/07 Rady
Gminy Trzebownisko z dnia 20.04.2007r., uchwała nr III/11/10 z dnia 29.12.2010 r., uchwała nr XVIII/171/12 z
dnia 23.03.2012 r. Teren jest własnością Zamawiającego.
2. Budynek Centrum Wystawienniczo-Kongresowego:
2.1) Funkcja wystawiennicza obejmuje: przestrzeń wystawienniczą, biurowa dla obsługi wystaw,
gastronomiczną w formie cateringu oraz pomieszczenia sanitarne.
2.2) Funkcja kongresowa obejmuje: salę kongresową na około 900 osób, dwie sale konferencyjne na 200 osób
każda, zaplecze gastronomiczne (restauracja i sala bankietowa) biurowa oraz socjalno gospodarcza.
Garaż podziemny w części wystawienniczej na 131 stanowisk.
2.3) Parametry techniczne budynku:
a) długość budynku - 155,75 m;
b) szerokość budynku - 79,50 m;
c) wysokość budynku liczona od poziomu parteru - 23,50 m;
d) powierzchnia zabudowy - 9 124 m2;
e) powierzchnia netto - 27 552 m2;
w tym:
• powierzchnia ruchu - 11 920 m2;
• powierzchnia usługowa - 2 712 m2;
• powierzchnia użytkowa podstawowa - 11 419 m2;
• powierzchnia użytkowa pomocnicza - 1 498 m2;
f) kubatura brutto - 203 705 m3;
g) ilość kondygnacji 3+ podpiwniczenie częściowe
2.4) Konstrukcja – posadowienie bezpośrednio na płycie fundamentowej oraz stopy fundamentowe pod
konstrukcję stalową, ściany i słupy żelbetowe monolityczne wylewane na mokro.
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Długość dźwigara kopuły „mniejszej” 61 mb, kopuły „większej” 79 mb.
3. Konstrukcja stalowa – części kongresowej – płaskie dźwigary kratownicowe zbiegające się w kluczu. Płatwie
kratownicowe służące do podparcia elementów pokrycia szklanego.
Konstrukcja stalowa części wystawienniczej – przestrzenna kratownica stalowa z profili rurowych schodzących
się w kluczu stanowiącym łącznik pomiędzy dwiema częściami kopuły. Ponadto płatwie kratownicowe służące
do podparcia elementów pokryć oraz stabilizacji kopuły.
Konstrukcja – zadaszenia zewnętrzne – ramy ze słupami kratowymi, przestrzennymi o przekroju trójkąta, słupy
pochyłe w kształcie litery V.
4. Instalacje sanitarne wewnętrzne
4.1) instalacja wody zimnej i ciepłej oraz do celów p.poż.;
4.2) instalacja kanalizacji sanitarnej i sanitarnej technologicznej z zaplecza kuchennego, instalacja kanalizacji
deszczowej;
4.3) instalacja sprężonego powietrza + sprężarkownia;
4.4) instalacja grzewcza (c.o.) i ciepła technologicznego + kotłownia opalana gazem ziemnym (2 kotły
kondensacyjne 994 kW każdy);
4.5) instalacja gazu ziemnego;
4.6) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , chłodzenie (woda lodowa) + agregat wody lodowej;
4.7) instalacja tryskaczowa – automatyczne wodne zabezpieczenie p.poż.;
4.8) instalacje elektryczne, rozprowadzenie mocy z rozdzielnii nN (WLZ-ty), zasilanie wewnętrzne podstawowe i
technologiczne, oświetlenie podstawowe, administracyjne i awaryjne, instalacja detekcji gazu;
4.9) stacja transformatorowa 15/0,4 kV – 2 x 1250 kVA w tym rozdzielnia średniego napięcia 15 kV, 2
transformatory 15/0,4 kV, rozdzielnia nN, baterie kondensatorów + agregat prądotwórczy 300 kVA;
4.10) instalacja AKPiA;
4.11) okablowanie strukturalne;
4.12) instalacja SSP (system sygnalizacji pożarowej); DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy; CCTV
(monitoring telewizyjny); KD (kontroli dostępu) SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu) AV (audio-
wizualne); ESOK (elektroniczny system obsługi klienta);
4.13) odgromowa.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1) zasilanie elektryczne podstawowe i rezerwowe do rozdzielni SN stacji trafo zlokalizowanej w budynku (linia
kablowa typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2, po jednej linii kablowej dla każdego zasilania);
5.2) linie kablowe nN dla zasilania agregatów chłodniczych, przepompowni ścieków, oświetlenia terenu,
pylonów reklamowych, zasilania i sterowania kamer;
5.3) przebudowa dwóch linii elektroenergetycznych kolidujących z siecią wodociągową, zasilanie kablowe nN
studni kablowych dla stoisk wystawienniczych zewnętrznych;
5.4) kanalizacja teletechniczna jednootworowa oraz przebudowa kanalizacji jw. kolidującej z budynkiem;
5.5) przyłącz wodociągowy podstawowy oraz przyłącz wodociągowy dla zaopatrzenia instalacji tryskaczowej i
p.poż.;
5.6) przyłącz kanalizacji sanitarnej oraz trzy przepompownie ścieków;
5.7) przyłącz kanalizacji deszczowej – dwa oddzielne niezależne układy (kanalizacja „czysta” oraz kanalizacja
„brudna”);
5.8) przyłącz gazu ziemnego;
5.9) odwodnienie drogi wewnętrznej;
5.10) przełożenie sieci wodociągowej;
5.11) przełożenie sieci gazu ziemnego;
5.12) likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej z drogi wojewódzkiej z drogi wojewódzkiej nr 869 i włączenie do
istniejącej kanalizacji deszczowej ф1600;
5.13) przełożenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej;



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 32

5.14) doziemna instalacja sprężonego powietrza i wody do zewnętrznych punktów poboru;
5.15) obiekty małej architektury: obudowa śmietnika, maszty, pylony reklamowe, ściany oporowe, ogrodzenie
przepompowni ścieków i obudowy śmietnika.
6. Ukształtowanie terenu i drogi:
Projektowany budynek CWK powiązany jest komunikacyjnie z drogą wojewódzką nr 869 od strony południowej
z drogą gminną od strony wschodniej.
Powierzchnia drogi dojazdowej, jezdni manewrowych i placów manewrowych wnosi 5 426 m2.
Powierzchnia miejsc postojowych 1 255 m2.
Powierzchnia chodników i placu 4 064 m2.
Powierzchnia zjazdu z drogi gminnej 83 m2.
Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 869:
- powierzchnia zjazdu z pasem włączenia 506 m2;
- powierzchnia jezdni zjazdu 254 m2.
Zakres robót budowlanych określają:
1) pozwolenie na budowę - Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 226/12 znak: AB.6740.13.261.2012 z dnia
18.10.2012 wraz z projektem budowlanym
2) pozwolenie na budowę - Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr 79/12 znak: I-X.7840.1.86.2012 z dnia
12.10.2012 wraz z projektem budowlanym
3) zmiana pozwolenia na budowę - Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 257/13/12 znak: AB.6740.13.327.2012
z dnia 04.12.2012 wraz z projektem budowlanym
4) zmiana pozwolenia na budowę - Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 793/13.155/2013 znak:
AB.6740.13.155.2013 z dnia 11.06.2013 wraz z projektem budowlanym.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71520000  
Dodatkowe przedmioty 71630000  
 71356200  
 71521000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie
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II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Wartość szacunkowa zamówienia powyżej kwot, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  24   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
A. Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale wpiąć do oferty lub złożyć w sekretariacie RARR
S.A. pokój nr 317 w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51
przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem
składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę
faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Raiffeisen Bank Bank Polska
Oddział Rzeszów 04 1750 1224 0000 0000 0115 4362 z dopiskiem: Przetarg o znaku ZP 42/2013/BZ.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który
zamawiający ma dokonać zwrot wadium.
6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich
Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
7. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w
sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
8. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.
10. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
11. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
B. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie.
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub
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;
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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
3. 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.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady, tzn, że kwota 30% z zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 15 dni
od zakończenia rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych przez wykonawcę.
5. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy, najpóźniej w
dniu zawarcia umowy.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo
wykonane roboty budowlane.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące
wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nie odwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie.
Zamawiający, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia),
ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca
winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie
tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie siedmiu dni od otrzymania dokumentu uważane będzie za
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach o
których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
A. Warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finnasowej zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).
B. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.).
2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Cena oferty to cena brutto. Cena może być tylko jedna.
4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
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5. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy.
Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.
6. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
7. Cena musi być wyrażona w PLN (złoty polski). Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a
wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.
8. Zamawiający nie udziela zaliczek.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
A. Wykonawca:
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega
się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
B. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia.
Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

A.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
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;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę, podobną do niniejszego zamówienia. Zamawiający za taką
usługę uzna realizację kontraktu usługowego, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) zawiera wykonanie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i/lub inspektora nadzoru o wartości nadzorowanych
robót co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych brutto) oraz
b) dotyczy kontraktu nadzorującego realizację budynku / budynków użyteczności publicznej.
Jeżeli kwota ww. kontraktu podana będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia
warunku przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym
ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże:
a) że dysponuje lub będzie dysponował osobami:
a.1) Ekspert kluczowy nr 1: Lider Zespołu - Inżynier Rezydent:
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):
- Wykształcenie wyższe techniczne.
- Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w kierowaniu budową lub sprawowaniu nadzoru nad robotami –
doświadczenie jako Inspektor Nadzoru lub Inżynier Kontraktu.
- Doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum dwóch projektów z zakresu budowy budynków
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy metrów
kwadratowych) każdy.
- Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im
ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w
myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
- Przewidywane zaangażowanie Lidera Zespołu (Inżyniera Rezydenta) przy realizacji niniejszego zamówienia w
wymiarze pełnego etatu.
a.2) Ekspert kluczowy nr 2: Menedżer kosztów
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):
- wykształcenie techniczne lub ekonomiczne,
- doświadczenie zawodowe w pracy w zespole Inżyniera Kontraktu na stanowisku związanym z rozliczaniem
robót budowlano-montażowych w tym przynajmniej w jednym projekcie obejmującym budowę budynku
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy metrów
kwadratowych) każdy.
a.3) Ekspert kluczowy nr 3: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych,
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):
- wykształcenie wyższe techniczne
- doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami, w tym przynajmniej w jednym
projekcie obejmującym budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000
m2 (słownie: dziesięć tysięcy metrów kwadratowych),
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- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w
myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
b.4) Ekspert kluczowy nr 4: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych,
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):
- wykształcenie wyższe techniczne
- doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami, w tym przynajmniej w jednym
projekcie obejmującym budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000
m2 (słownie: dziesięć tysięcy metrów kwadratowych)
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
b.5) Ekspert kluczowy nr 5: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i
energetycznych,
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):
- wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót elektrycznych lub kierowaniu robotami elektrycznymi, w
tym przynajmniej w jednym projekcie obejmującym budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej co najmniej 10 000 m2 (słownie: dziesięć tysięcy metrów kwadratowych),
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające
im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w
myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b.6) Ekspert kluczowy nr 6: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie robót drogowych,
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):
- wykształcenie wyższe techniczne
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
b.7) Ekspert kluczowy nr 7: Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie sieci i instalacji telekomunikacyjnej,
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):
- wykształcenie wyższe techniczne,
- wymagane doświadczenie zawodowe: doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży w tym
przynajmniej w 1 budowie w swojej specjalności budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min.
5 000,00 m2 (słownie: pięć tysięcy metrów kwadratowych).
- wymagane uprawnienia: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń
(lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w
innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
UWAGA:
- Wszyscy Eksperci kluczowi wskazani w ofercie winni posługiwać się językiem polskim lub dysponować na
stałe tłumaczem języka polskiego.
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- Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż jednej z funkcji wymienionych ppkt od
a.1. do a.7.
- Wymienione w ppkt od a.1. do a.7 osoby fizyczne muszą posiadać uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w
innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623 ze zm.).
5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).
2. Uwagi dotyczące wszystkich warunków, opis oceny spełniania warunków:
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”,
„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału.
5. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dziennik Urzędowym Unii Europejskiej.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu mogą być
spełnione łącznie.
B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
1. Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Poz. 231) wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
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3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
7) Dowodami, o których mowa w pkt 2, są:
7.1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.2) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1).
8) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt 2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa w pkt 7.
9) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 2 i 7, budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
10) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w
celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
10.1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
10.2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualnego odpisu 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 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, 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, 10 i 11 ustawy Pzp, 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 właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
9) Zasoby innych podmiotów
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1-8.
10) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a i b, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony w odpowiednim terminie
jak dla dokumentów w pkt a i b.
d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
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4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej.
5. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W
Przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 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).
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia.
Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów,
przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunek dotyczący Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2
000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).
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oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie
art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych
lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunek dotczący posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę,
podobną do niniejszego zamówienia. Zamawiający za
taką usługę uzna realizację kontraktu usługowego, który
spełnia łącznie następujące warunki:
a) zawiera wykonanie pełnienia funkcji Inżyniera
Kontraktu i/lub inspektora nadzoru o wartości
nadzorowanych robót co najmniej 50 000 000,00 PLN
brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych brutto)
oraz
b) dotyczy kontraktu nadzorującego realizację
budynku / budynków użyteczności publicznej.
Jeżeli kwota ww. kontraktu podana będzie w innej
walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia
spełnienia warunku przez Wykonawcę dokona ich
przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na
dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania
ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli
wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli
wykonawca wykaże:
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a) że dysponuje lub będzie dysponował osobami:
a.1) Ekspert kluczowy nr 1: Lider Zespołu - Inżynier
Rezydent:
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach
(łącznie):
- Wykształcenie wyższe techniczne.
- Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w
kierowaniu budową lub sprawowaniu nadzoru nad
robotami – doświadczenie jako Inspektor Nadzoru lub
Inżynier Kontraktu.
- Doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu
minimum dwóch projektów z zakresu budowy
budynków użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej co najmniej 10 000 m2 (słownie: dziesięć
tysięcy metrów kwadratowych) każdy.
- Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących
wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne
do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane
w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.).
- Przewidywane zaangażowanie Lidera Zespołu
(Inżyniera Rezydenta) przy realizacji niniejszego
zamówienia w wymiarze pełnego etatu.
a.2) Ekspert kluczowy nr 2: Menedżer kosztów
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach
(łącznie):
- wykształcenie techniczne lub ekonomiczne,
- doświadczenie zawodowe w pracy w zespole
Inżyniera Kontraktu na stanowisku związanym z
rozliczaniem robót budowlano-montażowych w tym
przynajmniej w jednym projekcie obejmującym budowę
budynku użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej co najmniej 10 000 m2 (słownie: dziesięć
tysięcy metrów kwadratowych) każdy.
a.3) Ekspert kluczowy nr 3: Inspektor Nadzoru
– specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-
budowlanych,
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach
(łącznie):
- wykształcenie wyższe techniczne
- doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub
kierowaniu robotami, w tym przynajmniej w jednym
projekcie obejmującym budowę budynku użyteczności
publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000
m2 (słownie: dziesięć tysięcy metrów kwadratowych),
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących
wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne
do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane
w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.).
b.4) Ekspert kluczowy nr 4: Inspektor Nadzoru –
specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci
sanitarnych,
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach
(łącznie):
- wykształcenie wyższe techniczne
- doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub
kierowaniu robotami, w tym przynajmniej w jednym
projekcie obejmującym budowę budynku użyteczności
publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000
m2 (słownie: dziesięć tysięcy metrów kwadratowych)
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w
innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
b.5) Ekspert kluczowy nr 5: Inspektor Nadzoru –
specjalista w zakresie sieci, instalacji, urządzeń
elektrycznych i energetycznych,
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach
(łącznie):
- wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót
elektrycznych lub kierowaniu robotami elektrycznymi,
w tym przynajmniej w jednym projekcie obejmującym
budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej co najmniej 10 000 m2 (słownie: dziesięć
tysięcy metrów kwadratowych),
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
(lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w
innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010
r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b.6) Ekspert kluczowy nr 6: Inspektor Nadzoru –
specjalista w zakresie robót drogowych,
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co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach
(łącznie):
- wykształcenie wyższe techniczne
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń
(lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w
innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
b.7) Ekspert kluczowy nr 7: Inspektor Nadzoru
– specjalista w zakresie sieci i instalacji
telekomunikacyjnej,
co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach
(łącznie):
- wykształcenie wyższe techniczne,
- wymagane doświadczenie zawodowe: doświadczenie
w kierowaniu robotami w swojej branży w tym
przynajmniej w 1 budowie w swojej specjalności
budynku użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej min. 5 000,00 m2 (słownie: pięć tysięcy
metrów kwadratowych).
- wymagane uprawnienia: uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń
(lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w
innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
UWAGA:
- Wszyscy Eksperci kluczowi wskazani w ofercie winni
posługiwać się językiem polskim lub dysponować na
stałe tłumaczem języka polskiego.
- Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną
osobę więcej niż jednej z funkcji wymienionych ppkt od
a.1. do a.7.
- Wymienione w ppkt od a.1. do a.7 osoby fizyczne
muszą posiadać uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia wydane na podstawie
obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku
wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje
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równoważne do wymaganych zdobyte w innych
państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623 ze zm.).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
ZP 42/2013/BZ

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  26/07/2013  Godzina:  09:00

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  18450.00    Waluta:  PLN

Warunki i sposób płatności: 

SIWZ można pobrać:
a) nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
lub
b) odpłatnie na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 314, od poniedziałku do piątku od
godz. 9:00 - 14:00.
- osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy,
- przesyłką pocztową „za pobraniem” – po uprzednim przesłaniu zamówienia na adres Zamawiającego.
Opłata za siwz wynosi 15 000,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych netto) co stanowi 18 450,00 zł
brutto (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych brutto) na podstawie wystawionej faktury
VAT.
Przy odbiorze osobistym opłata w kasie Zamawiającego.
Przy przesyłce pocztowej – opłata „za pobraniem”.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data:  26/07/2013  Godzina:  09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 26/07/2013        (dd/mm/rrrr)    Godzina09:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Rzeszów
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 

Źródło finansowania:
Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Osi
priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które
zamierzał przeznaczyć na sfonasowanie tego zamówienia w całości lub części nie zostaną mu przyznane.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający
żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przy zachowaniu
następujących przesłanek:
1) zostaną zlecone dotychczasowemu wykonawcy usług wybranemu w drodze niniejszego przetargu,
2) zostaną zlecone w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego,
3) stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego,
4) polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,
5) zamówienia uzupełniające muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587701

E-mail: Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
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Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
Odwołanie:
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.
8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w pkt 19.9, nie przysługuje odwołanie.
11. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp., albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.11 i 19.12 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie:
1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
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16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186
ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
22. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17.17 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.
Skarga do sądu:
23. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
26. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
27. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
28. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
29. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych
przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
30. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek
przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
31. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny
uchybienia terminowi.
32. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do
sądu.
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33. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587701

E-mail: Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
14/06/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-080373
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka Akcyjna

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szopena 51

Miejscowość:  Rzeszów Kod pocztowy:  35-959 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A., pokój nr 317 - sekretariat.

Tel.: +48 178676240

Osoba do kontaktów:  Anna Lech

E-mail:  alech@rarr.rzeszow.pl Faks:  +48 178520611

Adres internetowy:  (URL) www.rarr.rzeszow.pl

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa Województwo Podkarpackie Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: Al. Łukasza Cieplińskiego 4

Miejscowość Rzeszów Kod pocztowy 35-010

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 30 / 32

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 32 / 32

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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