
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu” (II postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu” (II postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeb0bdf9-779a-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022464/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17 15:07
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001308/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z
przeznaczeniem na funkcje publiczne i poprawa jakości infrastruktury Rynku oraz wykorzystanie
obszaru do celów społecznych" współfinansowany jest ze środków RPO WZ na lata 2014-2020
w ramach Działania 9.3

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjatków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Poprzez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane
w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, oświadczenia, o których mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
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opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz
5. Instrukcja składania ofert oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, zwana
dalej „instrukcją”, jest integralną częścią platformazakupowa.pl i dostępna jest na stronie dotyczącej
prowadzonego postępowania.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie
pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl i formularza Wyślij
wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej
przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U
z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików:
pdf.
8. Korzystanie z Platformy Zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących
minimalnych wymagań technicznych – oprogramowanie zewnętrzne: Google Chrome ver. 66 i
późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11. 
9. Zaleca się stosowanie przeglądarki internetowej Google Chrome w najnowszej wersji.
10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .pdf,
.png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, odt, .ods, odp, .odf, .zip, .7zip, .xades, .tar, .7z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte
w rozdziale XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte
w rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022.AWE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Remont i
przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” 
(II postępowanie)
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obręb 2
Myślibórz przy ul. Rynek im. Jana Pawła II w Myśliborzu, opisane w dokumentacji projektowej
załączonej do niniejszego postępowania (przedmiotowy teren jest objęty ochroną
konserwatorską).
3. Zadanie realizowane w zakresie umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja oraz
zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne i
poprawa jakości infrastruktury Rynku oraz wykorzystanie obszaru do celów społecznych” nr
RPZP.09.03.00-32-0041/19-00 z dnia 26.03.2020 r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
4. Zakres prac obejmuje m. in.:
a. Branża architektura i konstrukcja
 usunięcie wybranych istniejących elementów małej architektury w sposób umożliwiający ich
powtórne wykorzystanie i przeniesienie po uprzednim zabezpieczeniu, w miejsce wskazane
przez Zamawiającego (w tym m.in.: fontanna, kosze na śmieci, ławki, lampy, tablice),
 montaż elementów małej architektury (fontanna w nawierzchni posadzki rynku, przeniesienie
dwóch istniejących pomników, ławki, stałe kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice
informacyjne, 3 maszty, gazony z ławkami, gazony mobilne, tymczasowy podest sceniczny,
poidełko, słupki ochronne).
b. Branża drogowa
 usunięcie warstwy asfaltu z istniejącej historycznej nawierzchni z kamieni naturalnych (destrukt
asfaltowy przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego), 
 nawierzchnie brukowe odkryte,
 budowa nowej nawierzchni z przywróceniem dawnej funkcji rynku z utwardzonym centralnym
placem - nawierzchnie kamienne (płyta rynku i chodniki),
 wykonanie nawierzchni mineralnych.
c. Branża dendrologiczna
 usunięcie zieleni wraz z jej zabezpieczeniem do ponownego nasadzenia i przeniesienie 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
 nasadzenia zieleni (m.in.: trawy, drzewa, krzewy, kwiaty).
d. Branża sanitarna
 instalacje wodociągowe,
 przyłącza wodociągowe,
 instalacje kanalizacji sanitarnej,
 przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 instalacje kanalizacji deszczowej,
 przyłącza kanalizacji deszczowej,
 instalacje sanitarne dla technologii fontann,
 system automatycznego podlewania wraz ze zbiornikami retencyjnymi.
e. Branża elektryczna
 instalacje oświetlenia podstawowego,
 instalacje oświetlenia dekoracyjnego,
 zasilanie zestawów gniazd,
 instalacje zasilania pomieszczenia technicznego i technologii fontanny,
 zasilanie urządzeń instalacji nawodnienia,
 instalacje zasilania szaletu miejskiego,
 instalacje zasilania routera WI-FI,
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 instalacje teletechniczne,
 likwidacja kolizji elektroenergetycznych, z siecią oświetlenia drogowego, z siecią teletechniczną
5. Uzupełnieniem niniejszego opisu są załączone przedmiary robót oraz STWIOR. Przedmiar
stanowi wyłączenie materiał pomocniczy do wykonania wyceny.
6. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia,
dlatego Wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym
postępowaniu jest dokumentacja projektowa, STWiOR oraz tabela elementów ceny ryczałtowej
(TECR).
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej
zgodnie z zasadami określonymi w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, zawierająca informacje
na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej
pomocy 
z Unii Europejskiej. Dokumenty i wzory dostępne pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-
projekt/poznaj-zasadypromowania-projektu/zasady-oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-
stycznia-2018-r.
8. Wykonawca zobligowany jest do pokrycia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie
stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych
związanych 
z realizacją zamówienia. 
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie się do ustawowych ograniczeń nacisku osi
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
11. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 21 dni od podpisania umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 14 dni od przekazania placu
budowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej, HRF) w ujęciu miesięcznym w celu
zaopiniowania. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty przedłożenia. HRF powinien być aktualizowany zgodnie z odbieranymi
robotami (przerobem). W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy HRF a rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień. W przypadku wyrażenia przez
Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu w tym zakresie, Wykonawca niezwłocznie
dokonuje zmiany 
i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
13. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu i utylizacji odpadów i materiałów
powstałych w wyniku rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających się
do ponownego wykorzystania, które są własnością Zamawiającego (m.in. zieleń do
przesadzenia, fontanna, maszty, ławki, kosze na śmieci, materiały z rozbiórki ciągów pieszych i z
nawierzchni asfaltowych). Wykonawca na koszt własny złoży na palecie, zabezpieczy i odwiezie
we wskazane przez Zamawiającego miejsce odpady/materiały nadające się do ponownego
wykorzystania. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na
miejsce składowania. Miejsce składowania staraniem własnym Wykonawcy.
14. Fontanna – rozebrać ręcznie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, z
ponumerowaniem wszystkich elementów i ich zabezpieczeniem do ponownego montażu.
15. Ustala się, iż ostateczny wybór materiałów (nadających się do ponownego wykorzystania)
nastąpi na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z Zamawiającym.
16. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu i
weryfikacji drzewostanu.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drzew podczas realizacji robót przy
inwestycji.
18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu z
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uwzględnieniem ruchu pieszych do budynków i dojazdu pojazdów do posesji.
19. Zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia Zamawiającemu z 14 dniowym
wyprzedzeniem informację o zmianie organizacji ruchu.
20. Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia placu budowy w sposób bezpieczny i
estetyczny (ogrodzenie pełne).
21. Realizację zadania należy rozpocząć od oznakowania i zabezpieczenia robót.
22. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt wykonanie pomiarów
geodezyjnych (wytyczenie oraz pomiar powykonawczy).
23. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie prac koniecznych do użytkowania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego
przeznaczeniem.
24. Zamawiający nie zapewnia źródła poboru energii elektrycznej i wody oraz zaplecza budowy.
Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie media niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia oraz zaplecze budowy.
25. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie
stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych
związanych 
z realizacją zamówienia.
26. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SWZ, specyfikacją techniczną,
winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków
wykonywania robót 
i musi zapewniać wysoką jakość robót.
27. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy.
28. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w
organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 
29. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych
pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 
30. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub
mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie
przewidzianym przez kodeks cywilny.
31. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych przedmiotem zamówienia i utrzymanie
porządku na terenie budowy.
32. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SWZ przykładów nazw własnych produktów
bądź producentów dotyczące określonych elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie
charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania
równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne
wymienione w SWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty
ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli
zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian
projektowych w dokumentacji (załączonej do SWZ), Wykonawca zobowiązany będzie 
do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny 
i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora oraz o ile to niezbędne uzyskania
również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów 
i organów administracyjnych.
33. „Zabiegi pielęgnacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w okresie 12 miesięcy od
dnia zakończenia zadania, rozumianego jako podpisane protokołu odbioru końcowego”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez
zamawiającego warunki udziału w postepowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym
mowa w rozdziale XVIII SWZ.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym
mowa w rozdziale XVIII SWZ.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym
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mowa w rozdziale XVIII SWZ.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył realizację) z należytą
starannością: co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i zakresem zadaniom
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za
roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna
budowę, przebudowę, rozbudowę: dróg, placu wraz z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każda.
b) warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie
uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 
a. Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.0.831) w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w
innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
r. poz. 65 ze zm.) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z
realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającym co najmniej 2-letnią praktykę zawodową.
b. Kierownikiem Robót Drogowych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),oraz Konfederacji Szwajcarskiej 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) – 
w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót drogowych w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia, posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót drogowych (liczone od daty wydania
uprawnień).
c. Kierownikiem Robót Sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) – 
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w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót instalacyjnych 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji
kierownika robót sanitarnych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającym co
najmniej roczne doświadczenie zawodowe 
w sprawowaniu kierownika robót (liczone od daty wydania uprawnień).
d. Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) – 
w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającym co najmniej roczne doświadczenie
zawodowe w sprawowaniu kierownika robót (liczone od daty wydania uprawnień).
e. Kierownikiem Robót Telekomunikacyjnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, 
w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) – w zakresie
umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia, posiadającym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w
sprawowaniu kierownika robót (liczone od daty wydania uprawnień).
f. Technologiem konserwatora – osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami w
zakresie konserwacji i restauracji zabytków, spełniającą wymagania zgodnie z art. 37a, w
związku z art. 37g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
posiadającym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie robót konserwatorskich.
g. Specjalistą do spraw zieleni – osobą, która będzie kierownikiem prac związanych 
z zielenią, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku architektura krajobrazu, kształtowanie i
ochrona krajobrazu, leśnictwo lub ogrodnictwo, posiadającym co najmniej roczne doświadczenie
zawodowe w zakresie zagospodarowania terenów zieleni.
c) Zamawiający (działając zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy PZP) wymaga przy realizacji
zamówienia minimum 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoba winna być zatrudniona na podstawie
skierowania właściwego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego
bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacja zadań z
zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wskazana osoba ma być zatrudniona od dnia
rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
SWZ;
2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem
nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
SWZ;
2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ, potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępuje wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do
SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne
ww. oświadczenie.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z
załącznikiem Nr 8 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne
ww. oświadczenie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Na ofertę składają się:
1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:
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a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ;
b) Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej (TECR) – zgodnie z załącznikiem Nr 1A do SWZ;
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 2
do SWZ;
d) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do SWZ;
e) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
f) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 4
do SWZ (jeśli dotyczy);
h) Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe 
i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców
składających ofertę wspólną.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek
przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu umowy,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości.
6. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie
zamówienia publicznego.
7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00022464/01 z dnia 2022-01-17

2022-01-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania możliwe są w
trybie art. 455 ustawy Pzp. Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień zawartej
umowy wraz z 
określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz warunków wprowadzenia zmian niemodyfikujących
ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach zamówienia, tj. projektowanych
postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia
publicznego (zał. nr 9 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za
pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-02
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	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ; 2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ; 2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWZ; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne ww. oświadczenie. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SWZ; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne ww. oświadczenie.
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