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W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (wg uznania Wykonawcy w 

ramach alternatywy 1. albo alternatywy 2.): ALETARNATYWA NR 1 w ciągu ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w 

tym okresie co najmniej 2 zamówień, każdego z nich zrealizowanego w formule ,,projektuj i 

buduj’’, obejmującego swoim zakresem: - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

zaprojektowaniem instalacji branżowych obejmującej budowę lub/i przebudowę drogi o 

nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia 

terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 

1000 m2; oraz - budowę lub/i przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej lub/i 

asfaltowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia terenu z kostki brukowej o 

powierzchni min. 1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m2 (każda wraz z 

wykonaniem instalacji branżowych) o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. 

ALETERNATYWA NR 2 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie zamówień polegających na: - 

opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych wraz z zaprojektowaniem instalacji 

branżowych, przy czym każda z nich powinna obejmować budowę lub/i przebudowę drogi o 

nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia 

terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 

1000 m2; oraz - wykonaniu min. 2 zamówień, każde z nich, polegające na budowie lub/i 

przebudowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 

m2 lub/i utwardzenia terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i parkingu o 

powierzchni min. 1000 m2 (każda wraz z wraz z wykonaniem instalacji branżowych) o 

wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega ponadto, że: - w przypadku 

wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej 

niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 
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zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. - mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy 

Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów 

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, 

gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez 

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego 

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania 

doświadczenia. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie 

skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami: - 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie w sprawowaniu 

funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej 

drogowej. Zamawiający uzna, że osoba posiada wymagane doświadczenie jeśli wykonawca 

wykaże, że osoba wskazana jako projektant wykonała w okresie 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe wraz z zaprojektowaniem instalacji 

branżowych obejmujące budowę lub/i przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej 

lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia terenu z kostki brukowej o 

powierzchni min. 1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m2. - 1 osobą pełniącą 

funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej. Zamawiający uzna, że osoba posiada wymagane doświadczenie jeśli 

wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy wykonała w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usługi polegające 

na pełnieniu funkcji kierownika budowy na: budowie lub/i przebudowie drogi o nawierzchni 

z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia terenu z 

kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m2 

(każda z nich wraz z wykonaniem instalacji branżowych). UWAGA !!! Doświadczenie osób/-

y skierowanej/-ych do realizacji zamówienia celem pełnienia funkcji projektanta i kierownika 

budowy, stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert W każdym przypadku, 

gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę/-y wskazywaną/-e do 

pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie 

przez taką osobę/-y uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. UWAGA !!! 

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278 ze zm.) lub ważne odpowiadające 

im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające 

do realizacji zadania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Dopuszcza się również 

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy 

Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.). 

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

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



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

Tak Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza spełnianie warunków dla obydwu części 

poprzez wykazanie tożsamego doświadczenia, potencjału kadrowego oraz zdolności 

ekonomicznej z uwzględnieniem sumy gwarancyjnej właściwej dla części 2. zamówienia 

publicznego.  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (wg uznania 

Wykonawcy w ramach alternatywy 1, alternatywy 2, albo alternatywy 3): ALTERNATYWA 

NR 1 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie co najmniej 2 zamówień, każdego z nich 

zrealizowanego w formule ,,projektuj i buduj’’, obejmującego swoim zakresem: - 

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych 

obejmującej budowę lub/i przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej 

o powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 

1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m2; oraz - budowę lub/i przebudowę drogi o 

nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia 

terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 

1000 m2 (każda wraz z wykonaniem instalacji branżowych) o wartości min. 1 000 000,00 zł 

brutto. ALTERNATYWA NR 2 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie zamówień 

polegających na:  opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych wraz z 

zaprojektowaniem instalacji branżowych, przy czym każda z nich powinna obejmować 

budowę lub/i przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o 

powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 

1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m2; oraz - wykonaniu min. 2 zamówień, 

każde z nich, polegające na budowie lub/i przebudowie drogi o nawierzchni z kostki 

brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia terenu z kostki 

brukowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m2 (każda 

wraz z wraz z wykonaniem instalacji branżowych) o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. 

ALTERNATYWA NR 3 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie zamówień polegających na: - 

opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych, w tym dopuszcza się aby była to także 1 

dokumentacja projektowa realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, wraz z 

zaprojektowaniem instalacji branżowych, przy czym każda z nich powinna obejmować 

budowę lub/i przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o 

powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 

1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m2; oraz - wykonaniu min. 2 zamówień, w 

tym dopuszcza się aby były to także 1 zamówienie - roboty budowlane zrealizowane w 

formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, polegające na budowie lub/i przebudowie drogi o 

nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia 

terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 

1000 m2 (każda wraz z wraz z wykonaniem instalacji branżowych) o wartości min. 1 000 

000,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega ponadto, że: 1) odnośnie alternatywy nr 1: - 

Wykonawca wykaże spełnia warunku udziału w postępowaniu samodzielnie tj.: wykaże, iż 

wykonał min. 2 zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie wskazanym w SIWZ; 

- Wykonawca działając wspólnie z innym Wykonawcą/ Wykonawcami (konsorcja, spółki 

cywilne) wykaże, iż spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 zadania 

w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie opracowania dla tych zadań 2 dokumentacji 

projektowych i/albo wykonania 2 robót budowlanych i analogicznie Wykonawca będący 

członkiem konsorcjum wykaże, iż spełnił warunek udziału w postępowaniu gdyż wykonał 



min. 2 zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie opracowania dla tych zadań 

min. 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonał min. 2 roboty budowlane np. Wykonawca 

(lider konsorcjum) wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie 

realizacji min. 2 dokumentacji projektowych (o warunkach odpowiadających 

Zamawiającemu) przy jednoczesnym udziale Wykonawcy (partner w konsorcjum), który 

wskazuje, iż wykonał min. 2 roboty budowlane (o warunkach odpowiadających 

Zamawiającemu), - Wykonawca wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu przy 

pomocy innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp i w tym zakresie 

wykaże, iż podmiot ten wykonał min. 2 zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w 

zakresie opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonania 

min. 2 robót budowlanych, i/albo analogicznie Wykonawca składający ofertę wykaże, iż 

spełnił warunek udziału w postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 zadania w formule 

,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji 

projektowych albo wykonał min. 2 roboty budowlane; 2) odnośnie alternatywy nr 2: - 

Wykonawca wykaże spełnia warunku udziału w postępowaniu samodzielnie tj.: wykaże, iż 

wykonał min. po 2 zadania (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) w zakresie 

wskazanym w SIWZ; - Wykonawca działając wspólnie z innym Wykonawcą/ Wykonawcami 

(konsorcja, spółki cywilne) wykaże, iż spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdyż 

wykonał min. 2 zadania w zakresie opracowania dla tych zadań 2 dokumentacji projektowych 

i/albo wykonania 2 robót budowlanych i analogicznie Wykonawca będący członkiem 

konsorcjum wykaże, iż spełnił warunek udziału w postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 

zadania w zakresie opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji projektowych i/albo 

wykonał min. 2 roboty budowlane np. Wykonawca (lider konsorcjum) wykazuje spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie realizacji 2 dokumentacji projektowych 

(o warunkach odpowiadających Zamawiającemu) przy jednoczesnym udziale Wykonawcy 

(partner w konsorcjum), który wskazuje, iż wykonał 2 roboty budowlane (o warunkach 

odpowiadających Zamawiającemu), - Wykonawca wykaże, iż spełnia warunki udziału w 

postępowaniu przy pomocy innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

i w tym zakresie wykaże, iż podmiot ten wykonał min. 2 zadania w zakresie opracowania dla 

tych zadań min. 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonania min. 2 robót budowlanych, 

i/albo analogicznie Wykonawca składający ofertę wykaże, iż spełnił warunek udziału w 

postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 zadania w zakresie opracowania dla tych zadań min. 2 

dokumentacji projektowych albo wykonał min. 2 roboty budowlane; 3)odnośnie alternatywy 

nr 3: - Wykonawca wykaże spełnia warunku udziału w postępowaniu samodzielnie tj.: 

wykaże, iż wykonał min. 2 zadania w tym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie 

wskazanym w SIWZ; - Wykonawca działając wspólnie z innym Wykonawcą/ Wykonawcami 

(konsorcja, spółki cywilne) wykaże, iż spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdyż 

wykonał min. 2 zadania w tym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie opracowania 

dla tych zadań 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonania 2 robót budowlanych i 

analogicznie Wykonawca będący członkiem konsorcjum wykaże, iż spełnił warunek udziału 

w postępowaniu gdyż wykonał min. 2 zadania w tym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w 

zakresie opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonał min. 

2 roboty budowlane np. Wykonawca (lider konsorcjum) wykazuje spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu poprzez wskazanie realizacji min. 2 dokumentacji projektowych (o 

warunkach odpowiadających Zamawiającemu) przy jednoczesnym udziale Wykonawcy 

(partner w konsorcjum), który wskazuje, iż wykonał min. 2 roboty budowlane (o warunkach 

odpowiadających Zamawiającemu), Wykonawca wykaże, iż spełnia warunki udziału w 

postępowaniu przy pomocy innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

i w tym zakresie wykaże, iż podmiot ten wykonał min. 2 zadania w tym w formule 

,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji 



projektowych i/albo wykonania min. 2 robót budowlanych, i/albo analogicznie Wykonawca 

składający ofertę wykaże, iż spełnił warunek udziału w postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 

zadania w tym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie opracowania dla tych zadań 

min. 2 dokumentacji projektowych albo wykonał min. 2 roboty budowlane. Zamawiający 

zastrzega ponadto, że: - w przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia 

stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. - 

mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty 

przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach 

innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa 

musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie 

składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się 

Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. b) Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie skierować do realizacji zamówienia publicznego 

niżej wymienione osoby, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

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

podstawie do dysponowania tymi osobami: - 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe lub 

doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w 

specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający uzna, że osoba posiada wymagane 

doświadczenie jeśli wykonawca wykaże, że osoba wskazana jako projektant wykonała w 

okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dokumentacje projektowe 

wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych obejmujące budowę lub/i przebudowę drogi 

o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i 

utwardzenia terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m2 lub/i parkingu o 

powierzchni min. 1000 m2. - 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający uzna, że osoba 

posiada wymagane doświadczenie jeśli wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia 

funkcji kierownika budowy wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy na: 

budowie lub/i przebudowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o 

powierzchni min. 1000 m2 lub/i utwardzenia terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 

1000 m2 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m2 (każda z nich wraz z wykonaniem 

instalacji branżowych). UWAGA !!! Doświadczenie osób/-y skierowanej/-ych do realizacji 

zamówienia celem pełnienia funkcji projektanta i kierownika budowy, stanowi w niniejszym 

postępowaniu kryterium oceny ofert W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie 

określonych uprawnień przez osobę/-y wskazywaną/-e do pełnienia jakiejkolwiek funkcji 

wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę/-y uprawnień 

wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada 

zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. UWAGA !!! Uprawnienia, o których 

mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2014 r. poz.1278 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do realizacji zadania w 

zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w 



innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2020 r., poz. 220) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.). Zamawiający 

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

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

Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza spełnianie warunków dla obydwu części 

poprzez wykazanie tożsamego doświadczenia, potencjału kadrowego oraz zdolności 

ekonomicznej z uwzględnieniem sumy gwarancyjnej właściwej dla części 2. zamówienia 

publicznego.  

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2  

 

W ogłoszeniu jest: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 

dnia 06.07.2020 r., do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości: 1) w zakresie części nr 1 – 

10 000,00 zł 2) w zakresie części nr 2 – 25 000,00 zł 2. ZASADY WNOSZENIA, ZWROTU 

I ZATRZYMANIA WADIUM 1) Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu: - płatne na 

konto: Gminy Milanówek w: Banku PKO BP, - nr rachunku: 06 1020 1026 0000 1202 0263 

4954, - tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium 

oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie 

dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu 

wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania, - za skuteczne 

wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu 

terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na 

rachunku bankowym Zamawiającego. 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 (t.j Dz. U. 

z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 2) Do oferty należy załączyć: a) kopię dokumentu, 

potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer konta, na który ma być 

dokonany zwrot wadium lub b) oryginał dokumentu określonego w lit. b-e i jego kopię 

potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. Oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w 

sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia. 3) Wadium wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wszystkie dokumenty, o których 

mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, potwierdzające wniesienie wadium muszą 

zawierać: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) 

oraz wskazanie ich siedzib, b) znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczy, c) kwotę 

gwarancji, d) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, e) 

zobowiązanie Gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego 

w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. f) Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa 

podmiotów trzecich. 5) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, 

począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6) Zamawiający zwraca wadium 



na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 – 4 ustawy Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium 

na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a – 5 ustawy Pzp. 8) Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez zamawiającego. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 

a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

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

którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11) 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, 

którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe 

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa 

w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.  

 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie do dnia 14.07.2020 r., do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości: 1) w zakresie 

części nr 1 – 10 000,00 zł 2) w zakresie części nr 2 – 25 000,00 zł 2. ZASADY 

WNOSZENIA, ZWROTU I ZATRZYMANIA WADIUM 1) Wadium może być wnoszone 

w: a) pieniądzu: - płatne na konto: Gminy Milanówek w: Banku PKO BP, - nr rachunku: 06 

1020 1026 0000 1202 0263 4954, - tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, 

którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane – w 

przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej 

identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy 

postępowania, - za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w 

wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) 

nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 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 (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 2) Do oferty należy 

załączyć: a) kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer 

konta, na który ma być dokonany zwrot wadium lub b) oryginał dokumentu określonego w lit. 

b-e i jego kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. Oryginał dokumentu należy 

dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia. 3) Wadium 

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Wszystkie 

dokumenty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, potwierdzające wniesienie 

wadium muszą zawierać: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) 

oraz wskazanie ich siedzib, b) znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczy, c) kwotę 

gwarancji, d) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, e) 

zobowiązanie Gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego 

w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. f) Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa 

podmiotów trzecich. 5) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, 

począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6) Zamawiający zwraca wadium 



na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 – 4 ustawy Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium 

na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a – 5 ustawy Pzp. 8) Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez zamawiającego. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 

a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

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

którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11) 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, 

którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe 

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa 

w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.  

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2.  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-07-06, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-07-14, godzina: 10:00,  
               Burmistrz Miasta Milanówka 

                                         /-/ 

                           Piotr Remiszewski 
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