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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Chełmońskiego 1
Miejscowość: Chełm

Kod pocztowy: 22-100

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 825633228

Osoba do kontaktów: p. Tadeusz Szwed, p. Tomasz Wawryniuk
E-mail: tadeusz.szwed@zdmchelm.pl, zamowienia@zdm-chelm.pl

Faks: +48 825633839

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zdm-chelm.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)
Miejska jednostka organizacyjna
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I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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)
Zarządzanie drogami publicznymi w mieście Chełm
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 :
Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Zwiększenie
dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od
nadmiernego ruchu drogowego
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
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
odcinek miejski drogi krajowej Nr 12 w Chełmie
Kod NUTS: PL312
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 :
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Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie
drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm.
Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast,
Działanie 4.1 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i
odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Chełm w województwie lubelskim. Początek oraz
koniec opracowania znajduje się na połączeniu z odcinkami drogi krajowej nr 12 zarządzanej przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Ogólny zakres inwestycji ujęty w opracowanym przez Zamawiającego Programie Funkcjonalno-Użytkowym
obejmuje:
1) przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Chełm (ul. Podgórze, ul. Rejowiecka, al. Przyjaźni, ul.
Rampa Brzeska, ul. Wschodnia) o długości ok. 8,2 km wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury
towarzyszącej, w tym m. im.:
2) przebudowa mostu na rzece Uherka,
3) budowa ul. Bieławin od Ronda Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości (wlot północny) do istniejącej ul. Bieławin,
4) przebudowa wiaduktu nad dawną bocznicą kolejową w ciągu al. Przyjaźni,
5) budowa rond na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z ul. Okszowską,
6) budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Rampa Brzeska,
7) przebudowa i budowa przepustów drogowych pod drogą krajową nr 12,
8) budowa rond na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z ul. Chemiczną, ul. Hutniczą,
9) przebudowa i budowa dróg serwisowych (obsługujących) jedno– i dwukierunkowych,
10) budowa przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych,
11) budowa sygnalizacji świetlnych oraz elementów ITS,
12) budowa miejsc obsługi rowerów wzdłuż ciągu drogi krajowej nr 12,
13) przebudowa ulic bocznych,
14) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu,
15) budowa i przebudowa wszelkich niezbędnych elementów i urządzeń ochrony środowiska,
16) wyburzenia budynków.
Ponadto dodatkowe elementy określone w decyzji środowiskowej niezbędne do realizacji inwestycji w drodze
krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm.
Zadanie obejmuje opracowanie projektu i realizację robót związanych z przebudową przebiegu ciągu drogi
krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm, której początek znajduje się na granicy Miasta
Chełm od strony Lublina. Następnie droga przechodzi przez rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr
812 oraz ul. Lubelską. W dalszej części przebudowywana droga przebiega ul. Rejowiecką od ronda Zrzeszenia
Wolności i Niezawisłości. Przed rondem tym droga przecina rzekę Uherkę, nad którą należy przebudować
obiekt inżynierski. Dalej droga przebiega al. Przyjaźni, następnie obiektem inżynierskim przeznaczonym do
remontu nad nieistniejącymi bocznicami kolejowymi. Następnie do drogi krajowej nr 12 dochodzą dwa wloty ul.
Okszowskiej, na przecięciu których przewiduje się ronda. W dalszej części droga przebiega ul. Rampa Brzeska,
gdzie na przecięciu z ul. Chemiczną, a następnie z ul. Hutniczą przewiduje się przebudowę skrzyżowań na
ronda. Następnie droga w rejonie przecięcia z torami kolejowymi będzie przebiegać nowym przebiegiem.
Przewiduje się obiekt inżynierski nad torami kolejowymi w ciągu drogi krajowej nr 12. Następnie droga biegnie
istniejącym śladem (ul. Wschodnia). Koniec odcinka drogi krajowej nr 12 znajduje się na granicy Miasta Chełm
od strony Dorohuska.
Zakres rzeczowy opracowania musi być zgodny z zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
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Zakres rzeczowy opracowania obejmuje przebudowę:
• droga klasy – G
• minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – 16.0 m,
• skrzyżowania z drogami klasy. Z, L oraz D,
• kategoria ruchu – KR 6,
• szerokość pasa ruchu od 3.25 m do 4.50 m,
• dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115kN/oś,
• klasa obiektów mostowych i wiaduktów – A.
Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej opracowanie m. in. – projektu budowlanego,
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót. Na podstawie
opracowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji projektowej ma być wydana decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji
administracyjnych oraz opinii i uzgodnień niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować w szczególności:
• Projekt Budowlany.
• Projekt Wykonawczy.
• Odpowiednie projekty branżowe uwzględniające konieczność budowy i przebudowy oraz zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją.
• Projekty organizacji ruchu na czas budowy.
• Projekty docelowej organizacji ruchu.
• Inwentaryzację zieleni oraz projekty nasadzeń zieleni.
• Projekty rozbiórki.
• Przedmiary robót.
• Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• Szczegółowe specyfikacje techniczne.
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w
oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót obejmującą w szczególności:
• Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót –
projekt wraz z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
• Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
• Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym).
• Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności.
• Roboty ziemne (wykopy, nasypy).
• Budowa konstrukcji nawierzchni.
• Budowa chodników i ścieżek rowerowych.
• Budowa/remont obiektów mostowych i wiaduktów.
• Budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających
• Budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych oraz dróg zbiorczych/serwisowych
• Umocnienie skarp
• Budowa i przebudowa odwodnienia
• Budowa i przebudowa przepustów
• Budowa i przebudowa urządzeń ochrony środowiska
• Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad
przebudową ze strony właścicieli sieci.
• Wykonanie nowej infrastruktury technicznej.
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• Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
• Montaż elementów stałej organizacji ruchu.
• W razie konieczności: zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego,
przeprowadzenie badań archeologicznych.
• Roboty wykończeniowe i porządkowe,
• Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych.
• Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków betonowych granicznych.
• Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenia na
użytkowanie.
• Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji
• Promocja projektu.
Celem niniejszej inwestycji jest:
• stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci
TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych
powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy
z pozostałą siecią drogową,
• usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym,
• poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów,
kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
• dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez
uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki
ruchu w korytarzu transportowym,
• poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami
komunikacyjnymi,
• usprawnienie ruchu tranzytowego i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania
interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45233120
45100000
45221121
45221111
71240000
45232000
45233000
45233290
45233221
45316000
45231000
71220000
77211400
45231400
45231300
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Słownik główny
45232300
45316110
45110000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
powyżej 20 000 000 EUR
(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 : 45 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)
Ne etapie składania ofert (przed upływem terminu składania ofert) Zamawiający będzie żądał od Wykonawców
wniesienia wadium w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł 00/100) w terminie i na zasadach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____

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

tak

nie

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;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub
projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie dróg minimum kategorii G, o wartości kontraktowej
robót co najmniej 90 mln zł brutto.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w
szczególności dysponują:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.
394),
b) co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
mostowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.
394),
c) co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania
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robotami budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej
obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy z
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
d) co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
e) co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej
bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
f) co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno
- budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.
394),
g) co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
lub projektowania lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową albo
środki finansowe i zdolność kredytową łącznie nie mniejszą niż 40 mln zł.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy dotyczące Wykonawców.

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:
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I. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do
ogłoszenia o zamówieniu znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego www.zdm-chelm.pl.
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do ogłoszenia o
zamówieniu znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego www.zdm-chelm.pl.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
9. 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 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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.
10. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w pkt 2-9.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów:
1) o których mowa w pkt 3-5 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
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2) o którym mowa w pkt. 6 i 8 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.
12. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.1 lit a i c oraz pkt.11.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument,
o którym mowa w pkt. 11.1 lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
13. 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. 11, 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. Przepis pkt 12 stosuje się odpowiednio.
14. 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.
15. Dokument dotyczący przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Wykonawca wraz z wnioskiem winien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej. Wzór dokumentu określa załączniki nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu znajdującego się na stronie
internetowej Zamawiającego www.zdm-chelm.pl.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, Wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytowa albo środki finansowe i zdolność
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
kredytową łącznie nie mniejsza niż 40 mln zł.
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, 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 Zamawiającemu, iż 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 wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca
nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
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który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, 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 przedłożenia:
1) W przypadku warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy - informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącej tych
podmiotów, a także innych dokumentów, dotyczących
sytuacji ekonomicznej i finansowej określonych w
ogłoszeniu o zamówieniu.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wzór dokumentu określa załączniki nr 3 do ogłoszenia
o zamówieniu znajdującego się na stronie internetowej
Zamawiającego www.zdm-chelm.pl.
Dowodami są:
1) poświadczenie;
2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania w/w dowodów.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub
dowody, o których wyżej mowa, budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego
dokumentu wynika, że zamówienia nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
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1. Wykaz robót budowlanych powinien zawierać
co najmniej 1 zadanie polegające na budowie
lub przebudowie lub projektowaniu i budowie lub
projektowaniu i przebudowie dróg minimum kategorii
G, o wartości kontraktowej robót co najmniej 90 mln zł
brutto.
2. Wykaz osób powinien zawierać:
a) co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie
będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r. Nr 63, poz. 394),
b) co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
mostowej bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie
będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
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Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
budowlane były lub miały zostać wykonane, o
późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
bezpośrednio Zamawiającemu.
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
2008 r. Nr 63, poz. 394),
wykonywaniu zamówienia w szczególności
c) co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
i elektroenergetycznych bez ograniczeń do
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, kierowania robotami budowlanymi lub projektowania
a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
które zostały wydane na podstawie wcześniej
osobami. Wzór wykazu osób określa załączniki nr 4 do obowiązujących przepisów lub odpowiadające
ogłoszenia o zamówieniu znajdującego się na stronie uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem
internetowej Zamawiającego www.zdm-chelm.pl.
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia
posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
określa załączniki nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
znajdującego się na stronie internetowej
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
Zamawiającego www.zdm-chelm.pl.
d) co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
z nich przy wykonywaniu zamówienia
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny,
2008 r. Nr 63, poz. 394),
czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych e) co najmniej jedną osobę posiadającą
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
telekomunikacyjnej bez ograniczeń do kierowania
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
robotami budowlanymi lub projektowania lub
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia odpowiadające im uprawnienia budowlane,
dokumentów dotyczących w szczególności:
które zostały wydane na podstawie wcześniej
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
obowiązujących przepisów lub odpowiadające
podmiotu;
uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
innym podmiotem;
U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
wykonywaniu zamówienia.
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
f) co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno
- budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające
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im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie
będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r. Nr 63, poz. 394),
g) co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi lub projektowania lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie
będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r. Nr 63, poz. 394),

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

Negocjacyjna przyspieszona

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)
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: 7
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1 Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu i spełnią warunki udziału w postępowaniu, jednak w liczbie nie większej niż 7 (siedmiu). 2.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 7 (siedmiu),
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.
3. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia. 4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza
niż 7 (siedmiu), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. 5.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 7 (siedmiu),
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.
W tym celu: 1) Zamawiający dokona oceny stopnia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w
oparciu o kryteria podmiotowe i wzór obliczeniowy wymieniony w Sekcji VI.3.II ogłoszenia. 2) na podstawie
obliczonej ilości punktów, o których wyżej mowa, Zamawiający sporządzi listę Wykonawców spełniających
wymagane warunki, w porządku od 1 do n, w kolejności malejącej ilości punktów za stopień spełniania
kryterium wiedzy i doświadczenia. Na pierwszym miejscu listy zostanie umieszczony Wykonawca, który za
stopień spełniania kryterium wiedzy i doświadczenia uzyska największą liczbę punktów obliczoną według
zasad określonych w Sekcji VI.3.II niniejszego ogłoszenia. Na ostatnim (n-tym miejscu) zostanie umieszczony
Wykonawca, który za stopień spełniania kryterium wiedzy i doświadczenia uzyska najmniejszą liczbę punktów.
3) do składania ofert zostanie zaproszonych 7 (siedmiu) Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, którzy w najwyższym stopniu spełniają kryterium wymaganej wiedzy i doświadczenia, czyli
Wykonawców umieszczonych na liście, o której mowa w pkt. 2, w kolejności od 1 - 7, z zastrzeżeniem pkt. 4.
4) Jeżeli na 8 (ósmym) i kolejnych miejscach listy znajdą się Wykonawcy, którzy uzyskali liczbę punktów równą
liczbie punktów uzyskanej przez Wykonawcę umieszczonego na miejscu 7 (siódmym) listy, Wykonawcy ci także
zostaną zaproszeni do składania ofert.
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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. Cena
80
6. _____
_____
2. Termin wykonania
15
7. _____
_____
3. Okres gwarancji
5
8. _____
_____
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)
ZDM-TI-4101/RZP/2016

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: ______ Godzina: _____
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Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/06/2016 Godzina: 09:30
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 : _____ (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : ______
(dd/mm/rrrr) Godzina
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: _____
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) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla
miast, Działanie 4.1 -Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej
TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
I.
1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w formie pisemnej, w języku polskim, należy składać
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty. Wnioski
należy składać w trwałym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność; opisanym
hasłem: "Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm. Nie otwierać przed
dniem 17.06.2016r. godz. 9:30". Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu znajdującego
się na stronie internetowej Zamawiającego www.zdm-chelm.pl.
2. Wnioski które wpłyną do siedziby Zamawiającego po w/w terminie zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom. Postanowienie pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
może być przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę telefonicznie przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w
formie pisemnej i Zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania
wniosków.
II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wymienionych
w ogłoszeniu na podstawie treści złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także
oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez Wykonawców. Ocena będzie dokonywana na zasadzie zerojedynkowej, tzn., badania, czy dany Wykonawca spełnia warunki wymienione w ogłoszeniu w następujący
sposób:
1) warunku uprawnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu.
2) warunku wiedza i doświadczenie będzie dokonana na podstawie:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) warunku potencjał techniczny będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu.
4) warunku osoby zdolne do wykonania zamówienia będzie dokonana na podstawie:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
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b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
c) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5) warunku sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie dokonana na podstawie:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
b) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią wymagane warunki, jeżeli:
- warunek uprawnienia Wykonawcy spełnią łącznie,
- warunek wiedza i doświadczenie spełni co najmniej 1 Wykonawca spośród wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
- warunek potencjał techniczny Wykonawcy spełnią łącznie,
- warunek osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawcy spełnią łącznie,
- warunek sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy spełnią łącznie.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Warunki wymienione w ogłoszeniu posiadają następujące znaczenie:
1) warunek uprawnienia, o którym mowa w ogłoszeniu, wymaga spełnienia,
2) warunek wiedza i doświadczenie, o którym mowa w ogłoszeniu, wymaga spełnienia, a jednocześnie pełni
rolę punktowanego kryterium z wagą 100%.
Jeżeli wymagane warunki spełni więcej Wykonawców, niż wynosi wskazanie Zamawiającego wymienione w
ogłoszeniu, dla każdego z Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
i spełnili wymagane warunki, zostanie wyliczona liczba punktów za stopień spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia wymienionego w niniejszym ogłoszeniu, według następującej zależności:
Lwp = Pi/Pmax X Wwp [%] X Kp
gdzie:
Lwp - oznacza liczbę punktów za spełnienie warunku wiedza i doświadczenie
Pi - oznacza w badanym wniosku liczbę robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub
projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie dróg minimum kategorii G, o wartości kontraktowej
robót co najmniej 90 mln zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Pmax – oznacza maksymalną liczbę robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub
projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie dróg minimum kategorii G, o wartości kontraktowej
robót co najmniej 90 mln zł brutto, spośród złożonych wniosków.
Wwp [%] – oznacza wagę procentową kryterium wiedza i doświadczenie równą 100 %.
Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności równy 100.
3) warunek potencjał techniczny, o którym mowa w ogłoszeniu, wymaga spełnienia;
4) warunek osoby zdolne do wykonania zamówienia, o którym mowa w ogłoszeniu, wymaga spełnienia;
5) warunek sytuacja ekonomiczna i finansowa, o którym mowa w ogłoszeniu , wymaga spełnienia.
III. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okolicznościach wymienionych
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
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zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co przedmiotowe
zamówienie.
IV. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 93 ust 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

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: _____

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)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wniesienie odwołania określa art. 182
ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015r. poz. 2164)

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-050449
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

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)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

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
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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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 Waluta:
bez VAT: _____
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
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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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