
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy niepodlegający 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp oraz 

spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  dotyczące: 

1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

1.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

1.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

1.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z warunków udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden 

z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunek określony  art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp powinien 

spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

1.5. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ppkt 5.1, jeżeli 

Wykonawca oświadczy, że: 

1.5.1. w zakresie zdolności technicznej: w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:  

1) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu koncepcji lub 

dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji deszczowej 

o długości minimum 1 km na terenie miasta o liczbie mieszkańców 

powyżej 100 tys. osób zakończonej uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub brakiem sprzeciwu organu administracyjnego w 

przypadku trybu zgłoszenia robót budowlanych 

oraz 

2) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu co najmniej 



jednej koncepcji układu drogowego obejmującej minimum 1 km 

dróg na terenie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. 

osób 

lub 

co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji 

projektowej zakończonej brakiem sprzeciwu dla przebudowy ulic o 

łącznej długości minimum 1 km na terenie miasta o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tys. osób 

lub  

co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji 

projektowej dla rozbudowy i przebudowy dróg zakończonej 

ostateczną decyzją zrid i brakiem sprzeciwu o łącznej długości 

powyżej 1km na terenie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 

100 tys. osób  

oraz 

3) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu 

zagospodarowania terenów zieleni.  

1.5.2. w zakresie zdolności zawodowej: dysponuje zespołem specjalistów 

składającym się z: 

1) co najmniej jednego projektanta branży sanitarnej posiadającego 

uprawnienia w zakresie projektowania sieci sanitarnych 

oraz 

2) co najmniej jednego projektanta branży drogowej posiadającego 

uprawnienia w zakresie projektowania  

oraz 

3) co najmniej jednego architekta krajobrazu posiadającego 

wykształcenie kierunkowe; 

1.6. Wykonawca może, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Poleganie na doświadczeniu i osobach 

udostępnionych przez inne podmioty wymaga wykonania przez te podmioty 

robót, do których udostępniane zasoby są wymagane.  



1.7. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie prowadzona na podstawie treści 

dokumentów i oświadczeń, określonych w ustawie i Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r.). 

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU: 

2.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu 

potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty): 

2.1.1. Oświadczenia: 

1) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 

1), 2), 4), 8) ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do 

SIWZ), 

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia  - każdego z nich), 

b) podwykonawców wskazanych w ofercie, którym wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia – w 

zakresie braku podstaw wykluczenia, 

c) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w 

celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i 

spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego 

zasobu,  

2) o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego 

zał. nr 3 do SIWZ) dotyczących: 



a) zdolności technicznej, tj. oświadczenie, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, Wykonawca wykonał należycie:  

 co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu 

koncepcji lub dokumentacji projektowej dla budowy 

sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 1 km 

na terenie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 

tys. osób zakończonej uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub brakiem sprzeciwu organu 

administracyjnego w przypadku trybu zgłoszenia robót 

budowlanych. 

oraz 

 co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu co 

najmniej jednej koncepcji układu drogowego 

obejmującej minimum 1 km dróg na terenie miasta o 

liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. osób 

lub 

co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu 

dokumentacji projektowej zakończonej brakiem 

sprzeciwu dla przebudowy ulic o łącznej długości 

minimum 1 km na terenie miasta o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tys. osób 

lub  

co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu 

dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy 

dróg zakończonej ostateczną decyzją zrid i brakiem 

sprzeciwu o łącznej długości powyżej 1km na terenie 

miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. osób  

oraz 



 co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu 

projektu zagospodarowania terenów zieleni.  

b) zdolności zawodowej, tj. oświadczenie, że Wykonawca 

dysponuje zespołem specjalistów składającym się z: 

 co najmniej jednego projektanta branży sanitarnej 

posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania 

sieci sanitarnych 

oraz 

 co najmniej jednego projektanta branży drogowej 

posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania  

oraz 

 co najmniej jednego architekta krajobrazu 

posiadającego wykształcenie kierunkowe; 

2.1.2. Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega 

na zdolnościach innych podmiotów. 

1) Na potwierdzenie, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 

innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o 

których mowa w pkt  5.1., w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia dokumentów 

(zobowiązania o treści) z których będzie wynikać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca 

powołuje się w odniesieniu do warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego doświadczenia, zrealizuje roboty, 

których wskazane zdolności dotyczą. 



2) Jeżeli zdolności zawodowe, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie 

potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 dni 

od otrzymania stosowanego wezwania: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 

części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, na 

których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 

2.1.3. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której 

udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 SIWZ. 

2.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. składane są w oryginale, zaś 

dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. mogą być składane w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

2.4. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane 

wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 

waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego 

Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Dzienniku Urzędowym UE. 

2.5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.  

2.6. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda, wskazania przez 

wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, oraz podania firm podwykonawców, o ile  są znane na etapie 



składania ofert. 

2.7. Jeżeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, 

będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na które zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 


