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TEKST JEDNOLITY 

Data: 14 września 2016 r.  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – 

Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową 

odcinka linii tramwajowej.”  
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1. Nazwa i adres zamawiającego.  

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna  

ul. Zbrojarzy 34 

30-412 Kraków  

KRS 0000609970 

 

Mail:sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl 

Adres strony inetrnetowej: www.trasalagiewnickasa.pl 

 

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia.  

 

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 

r. poz.  poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej Ustawą PZP. 

 

Częśc zamówienia jest przeznaczona do realizacji przy współfiansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Opracyjnego 

Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-2020, projekt nr 6.1-15 „Budowa linii 

tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 

zadania: „Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do 

skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej 

od istniejącej pętli tramwajowej os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w Krakowie”. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące dokumenty będące 

integralną częścią niniejszej SIWZ: 

 

3.1.1   Program Funkcjonalno-Użytkowy „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie 

od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. 

Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”.  

3.1.2 Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 10/10 o ustaleniu lokalizacji drogi z 

dnia 6 grudnia 2010 r. 

3.1.3  Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o nr 

OO.4200.11.2011.ASu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia z dnia 5 września 2011 r 

3.1.4 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 18/4/2015 (AU-01-

2.6740.4.15.2015.MMS) z dnia 30.10.2015 r.- „Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł 

Ruczaj – węzeł Łagiewniki) wraz z linią tramwajową. Etap I: budowa odcinka ul. 8 

Pułku Ułanów w Krakowie wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury 

technicznej obejmującą swoim zakresem: budowę ulicy 8 Pułku Ułanów od hm 

0+00.00 do hm 0+82.00 osi A-B (kategorii drogi gminnej) wraz ze skrzyżowaniem 

z ul. Ruczaj (kat. gminnej) oraz z budową kanalizacji ogólnospławnej, oświetlenia 

ulicznego, przebudową sieci gazowej, zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej 

SN, zabezpieczeniem sieci wodociągowej, a także rozbiórką: urządzeń budowlanych 

(ogrodzeń), tymczasowych obiektów budowlanych (dwóch garaży i dwóch obiektów 

gospodarczych) oraz wpustu ulicznego z przykanalikiem: na działkach 

ewidencyjnych położonych w Krakowie w liniach rozgraniczających inwestycję, w 

tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (oznaczonych pogrubieniem w 
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nawiasie): - na działkach nr ewid. 231/2,233/4,234/3, w obr. 33 Podgórze, na 

części działki nr ewid. 228/8 (228/15) w obr. 33 Podgórze, na działkach nr ewid. 

302/19 w obr. 31 Podgórze stanowiącej istniejący pas drogowy”. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów 

składających sie na opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentów składających się 

na Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objętych zamówieniem, a także po to, 

by być w pełni świadomym Warunków Kontraktowych i wynikających z nich 

następstw. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko co niezbędne do odpowiedniego 

wykonania prac projektowych i Robót. 

 

Wszelkie pomyłki, niedokładności, sprzeczności, rozbieżności, braki lub inne wady 

w opisie przedmiotu zamówienia możliwe do zewryfikowania przez profesjonalnego 

Wykonawcę powinny być przedstawione Zamawiającemu w terminie okreslonym 

Ustawą na wyjaśnianie treści SIWZ. pod rygorem uznania, że Wykonawca 

uwzględnił je w cenie oferty.  

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem 

rozwiązań równoważnych, nie gorszych lub wyższych, w przypadku, w którym 

Zamawiający opisując niniejszy przedmiot zamówienia użył znaków towarowych, 

norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Każdorazowa 

zmiana musi zostać przedstwiona i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 

 

Zamawiający wymaga minium 84 miesięcznego okresu gwarancji na cały przedmiot 

zamówienia.  

 

3.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

45233140          Roboty drogowe  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

71400000-2 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające,  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

45233124-4 Drogi dojazdowe 

45233128-2 Ronda 

45233140-2 Roboty drogowe 
 

http://www.cpv.com.pl/kod,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45110000-1.html
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3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.  

3.6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie– w 

zakresie nadzoru i realizacji robót budowlanych -jeżeli wykonują pracę 

określonego rodzaju (nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi i ich 

realizacja) na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i 

czasie wyznaczonym przez pracodawcę. 

b) pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio roboty budowlane, jeżeli 

wykonują pracę określonego rodzaju (robotnicy fizyczni na budowie) na 

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę.  

3.7. Zamawiający  w trakcie  realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 3.6 SIWZ, w szczególności poprzez 

zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie w/w osób na umowę o pracę. W przypadku, gdy 

wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę Zamawiający 

naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona w 

Warunkach Szczególnych Kontraktu (Załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów zobowiązujących do zatrudnienia  w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania 

tego obowiązku.  

3.8. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych oraz praw 

zależnych do dokumentacji projektowej oraz dokumentów i instrukcji dotyczących 

przedmiotu zamówienia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie 

z §7 Istotnych dla Stron postanowień umowy (Załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji). 

3.9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W 

przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców, o ile 

podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania oferty.  

3.10. Zamawiający bada, czy wobec podwykonawców, wskazanych zgodnie z pkt.3.9. nie 

zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13 – 23 

ustawy PZP.  

 

 

4. Termin wykonania zamówienia:  

do 31 grudnia 2020 r 

 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz na art.24 

ust.5 pkt.1, 2, 4, 8 ustawy. 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: 
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i. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

ii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

iii. zdolności technicznej lub zawodowej 

 

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo:  

i. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218– 221, 

art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 176),  

ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

iii. skarbowe,  

iv. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 

b)powyżej;  

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności;  

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 

usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych;  
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j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 

2016 r. poz. 437 i 544);  

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

5.3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych 

w art.24 ust.5 pkt.1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy wykonawcę : 

 

5.3.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 

r. poz. 615); 

 

5.3.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

 

5.3.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

 

5.3.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP , chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

powyższych punktów ( 5.3.1 – 5.3.4), może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
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ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

5.4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

a) Posiadał, w ostatnich 3 latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości 

300 000 000 PLN, w tym minimalny roczny obrót w zakresie robót drogowych w 

wysokości 200 000 000 PLN;  
b) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000 000 zł.  

c) posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż  100 000 000 PLN, 

5.5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał 

minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie 

jakości dotyczące: 

5.5.1 Doświadczenia tj. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane (to jest 

wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończył) co najmniej: 

5.5.1.1. Jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudowę trasy 

tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych 

wraz z budową lub przebudową elektrycznej napowietrznej sieci 

trakcyjnej, odwodnieniem torowiska oraz budową lub przebudową 

przystanków, o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego. 

5.5.1.2. Jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudowę dwujezdniowej 

drogi klasy min. GP o długości minimum 3 km , wraz z wielopoziomowym 

skrzyżowaniem z drogą klasy min. Z, z drogową sygnalizacją świetlną,. 

5.5.1.3. Jedno zadanie obejmujące budowę tunelu drogowego lub tunelu 

tramwajowego komunikacyjnego wraz z budową infrastruktury sterującej 

o długości minimum 300 m. 

 

5.5.2 Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 

tj. Wykonawca powinien dysponować minimum: 

5.5.2.1 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję Przedstawiciela Wykonawcy – Dyrektora 

Kontraktu – osoba legitymująca się: 

5.5.2.1.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.1.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.1.3 Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń 

lub uprawnieniami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 

uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej mostowej 

bez ograniczeń, wydanymi na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 

2013 r. poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami 

równoważnymi do powyższych (w szczególności 



8 

 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw 

w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w 

Polsce)  

5.5.2.1.4 Doświadczeniem zawodowym w branży budowlanej w 

zakresie budownictwa komunikacyjnego, w realizacji 

dwóch inwestycji w zakresie budowy infrastruktury 

komunikacyjnej realizowanych w oparciu 

o międzynarodowe standardy kontraktowe typu FIDIC 

(lub równoważne) o charakterze podobnym do 

przedmiotu zamówienia, na stanowisku Dyrektora 

Kontraktu lub Z-cy Dyrektora Kontraktu (lub na 

stanowisku równoważnym), doprowadzonych do 

uzyskania dokumentów formalno – prawnych 

umożliwiających użytkowanie obiektów o wartości 

pojedynczego zamówienia nie niższej niż 

150 000 000,00 PLN brutto każdy.  

5.5.2.1.5 Doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim 

zarządzaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji 

obejmującej budowę lub przebudowę: 

5.5.2.1.5.1.1 drogi klasy min. GP o długości minimum 3 km , 

z wielopoziomowym skrzyżowaniem z drogą klasy min. Z, z 

drogową sygnalizacją świetlną, 

5.5.2.1.5.1.2 budowę lub przebudowę trasy tramwajowej / 

tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych 

wraz z budową lub przebudową elektrycznej napowietrznej 

sieci trakcyjnej, odwodnieniem torowiska oraz budową lub 

przebudową przystanków, o łącznej długości min. 1,5 km 

toru pojedynczego. 

5.5.2.1.5.1.3 budowę tunelu drogowego lub tunelu 

tramwajowego wraz z budową infrastruktury sterującej o 

długości minimum 300 m. 
 

 

5.5.2.2 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję Głównego Projektanta – osoba legitymująca się: 

5.5.2.2.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.2.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.2.3 Uprawnieniami budowlanymi do projektowania w 

specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 

wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 

ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi 

do powyższych (w szczególności wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o 

stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) 

5.5.2.2.4 Doświadczeniem zawodowym w wykonaniu 

dokumentacji projektowej (rozumianej jako wykonanie 

co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnej umożliwiającej wykonywanie robót), 

dla budowy lub przebudowy drogi klasy min. GP o 

długości minimum 3  km, z wielopoziomowym 

skrzyżowaniem z drogą klasy min. Z, z drogową 

sygnalizacją świetlną.  
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5.5.2.3 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję projektanta robót konstrukcyjnych – osoba 

legitymująca się: 

5.5.2.3.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.3.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.3.3 Uprawnieniami budowlanymi do projektowania 

w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń 

- wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 

ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi 

do powyższych (w szczególności wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o 

stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) 

5.5.2.3.4 doświadczeniem zawodowym w wykonaniu 

dokumentacji projektowej (rozumianej jako wykonanie 

co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego) dla budowy infrastruktury 

komunikacyjnej o charakterze podobnym do 

przedmiotu zamówienia, w zakresie drogowych 

obiektów inżynieryjnych, tj. tunelu komunikacyjnego 

drogowego lub tunelu tramwajowego wraz z budową 

infrastruktury sterującej o długości minimum 300 m.  
 

 

5.5.2.4 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję projektanta robót torowych – osoba legitymująca 

się: 

5.5.2.4.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.4.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.4.3 Uprawnieniami budowlanymi do projektowania: w 

specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń - 

wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 

ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi 

do powyższych (w szczególności wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o 

stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) 

5.5.2.4.4 Doświadczeniem zawodowym w wykonaniu 

dokumentacji projektowej (rozumianej jako wykonanie 

co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego) dla budowy lub przebudowy trasy 

kolejowej / tras kolejowych wraz z budową lub 

przebudową elektrycznej napowietrznej sieci 

trakcyjnej, o łącznej długości min. 500 m toru 

pojedynczego 

5.5.2.5 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję projektanta robót drogowych w zakresie 

infrastruktury tramwajowej – osoba legitymująca się: 

5.5.2.5.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.5.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.5.3 Uprawnieniami budowlanymi do projektowania: w 

specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń - 

wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 
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ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi 

do powyższych (w szczególności wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o 

stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce), 

5.5.2.5.4 Doświadczeniem zawodowym w wykonaniu 

dokumentacji projektowej (rozumianej jako wykonanie 

co najmniej projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego) dla budowy lub przebudowy trasy 

tramwajowej / tras tramwajowych wraz z budową lub 

przebudową elektrycznej napowietrznej sieci 

trakcyjnej, odwodnieniem o łącznej długości min. 1,5 

km toru pojedynczego. 

5.5.2.6 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję projektanta robót energetycznych 

i elektroenergetycznych – osoba legitymująca się: 

5.5.2.6.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.6.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.6.3 Uprawnieniami budowlanymi do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń - wydanymi na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami 

równoważnymi do powyższych (w szczególności 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw 

w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w 

Polsce). 

5.5.2.6.4 Doświadczeniem zawodowym w wykonaniu 

dokumentacji projektowej (rozumianej jako wykonanie 

co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego) dla budowy infrastruktury 

komunikacyjnej o charakterze podobnym do 

przedmiotu zamówienia, w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

 

5.5.2.7 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję projektanta robót teletechnicznych – osoba 

legitymująca się: 

5.5.2.7.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.7.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.7.3 Uprawnieniami budowlanymi do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń - 

wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 

ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi 

do powyższych (w szczególności wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o 

stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) 

5.5.2.7.4 Doświadczeniem zawodowym w wykonaniu 

dokumentacji projektowej (rozumianej jako wykonanie 

co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego) dla budowy infrastruktury 
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komunikacyjnej o charakterze podobnym do 

przedmiotu zamówienia, w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń teletechnicznych. 

5.5.2.8 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję projektanta robót sieci sanitarnych – osoba 

legitymująca się:  

5.5.2.8.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.8.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.8.3 Uprawnieniami budowlanymi do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - 

wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 

409 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami 

równoważnymi do powyższych (w szczególności 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw 

w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w 

Polsce). 

5.5.2.8.4 Doświadczeniem zawodowym w wykonaniu 

dokumentacji projektowej (rozumianej jako wykonanie 

co najmniej projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego) dla budowy infrastruktury 

komunikacyjnej o charakterze podobnym do 

przedmiotu zamówienia w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń gazowych (nisko, wysoko – prężnych), 

wodociągowych i kanalizacyjnych (kanalizacji 

grawitacyjnej i ciśnieniowej). 

 

5.5.2.9 Jedną osobę, która będzie pełnić w takcie realizacji zamówienia 

funkcje kierownika budowy - osoba legitymująca się:  

5.5.2.9.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.9.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.9.3 Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej 

bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 

2013 r. poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami 

równoważnymi do powyższych (w szczególności 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw 

w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w 

Polsce) 

5.5.2.9.4 Doświadczeniem zawodowym w kierowaniu i 

nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym: w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy dla budowy lub 

przebudowy drogi klasy min. GP o długości minimum 3 

km , z wielopoziomowym skrzyżowaniem z drogą klasy 

min. Z, z drogową sygnalizacją świetlną, oraz w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy dla budowy lub 

przebudowy obiektu tunelowego o długości min. 300 m 

oraz w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla budowy 

lub przebudowy trasy tramwajowej / tras 

tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych 

wraz z budową lub przebudową elektrycznej 
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napowietrznej sieci trakcyjnej, odwodnieniem 

torowiska oraz budową lub przebudową przystanków, 

o łącznej długości min. 1,5 km pojedynczego toru. 

 

5.5.2.10 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję kierownika robót drogowych – osoba legitymująca 

się:  

5.5.2.10.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.10.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.10.3 Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej 

bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 

2013 r. poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami 

równoważnymi do powyższych (w szczególności 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw 

w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w 

Polsce). 

5.5.2.10.4 Doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji 

kierownika robót drogowych dla budowy lub 

przebudowy drogi klasy min. GP o długości minimum 

3 km, z wielopoziomowym  skrzyżowaniem z drogą 

klasy min. Z, z drogową sygnalizacją świetlną. 

 

5.5.2.11 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję kierownika robót torowych - osoba legitymująca się: 

5.5.2.11.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.11.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.11.3 Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi: w specjalności inżynieryjnej drogowej 

bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej 

kolejowej bez ograniczeń - wydanymi na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi 

uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w 

szczególności wydanymi na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub wydawanymi 

obywatelom innych państw w oparciu o stosowne 

ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) 

5.5.2.11.4 Doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót torowych dla 

budowy lub przebudowy trasy kolejowej / tras 

kolejowych wraz z budową lub przebudową 

elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej, 

odwodnieniem torowiska, o łącznej długości min. 500 

m toru pojedynczego. 

 

5.5.2.12 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję kierownika robót konstrukcyjnych – osoba 

legitymująca się:  

5.5.2.12.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.12.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.12.3 Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej 

bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów 
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 

2013 r. poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami 

równoważnymi do powyższych (w szczególności 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw 

w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w 

Polsce). 

5.5.2.12.4 Doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót dla budowy 

lub przebudowy drogowych obiektów inżynieryjnych, 

tj. tunelu komunikacyjnego drogowego lub tunelu 

tramwajowego wraz z budową infrastruktury sterującej 

o długości minimum 300 m.  

 

5.5.2.13 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję kierownika robót energetycznych - osoba 

legitymująca się: 

5.5.2.13.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.13.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.13.3 Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń - wydanymi na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 ze zm.) lub 

aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do 

powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi 

obywatelom innych państw w oparciu o stosowne 

ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce). 

5.5.2.13.4 Doświadczeniem zawodowym pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót 

elektroenergetycznych dla budowy lub przebudowy 

trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy 

kolejowej / tras kolejowych wraz z budową lub 

przebudową elektrycznej napowietrznej sieci 

trakcyjnej. 

 

5.5.2.14 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję kierownika robót elektrycznych - osoba 

legitymująca się: 

5.5.2.14.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.14.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.14.3 Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń - wydanymi na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 ze zm.) lub 

aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do 

powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi 

obywatelom innych państw w oparciu o stosowne 

ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) 
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5.5.2.14.4 Doświadczeniem zawodowym pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych 

dla budowy lub przebudowy trasy tramwajowej / tras 

tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych 

wraz z budową lub przebudową elektrycznej 

napowietrznej sieci trakcyjnej lub budowę i 

przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP, których zakres 

obejmował budowę lub przebudowę infrastruktury 

branży elektrycznej. 

 

5.5.2.15 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję kierownika robót teletechnicznych - osoba 

legitymująca się: 

5.5.2.15.1 Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie 

5.5.2.15.2 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.15.3 Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez 

ograniczeń - wydanymi na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami 

równoważnymi do powyższych (w szczególności 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw 

w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w 

Polsce) 

5.5.2.15.4 Doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót 

teletechnicznych dla linii teletechnicznych 

światłowodowych, oraz instalacji teletechnicznych. 

 

5.5.2.16 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia 

funkcję kierownika robót sieci sanitarnych - osoba 

legitymująca się: 

5.5.2.16.1 Wykształceniem wyższym technicznym. 

5.5.2.16.2 Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń - wydanymi na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami 

równoważnymi do powyższych (w szczególności 

wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw 

w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w 

Polsce) 

5.5.2.16.3 Doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych 

nad realizacją sieci, instalacji i urządzeń gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

W przypadku nie spełniania wymogu biegłej znajomości języka polskiego przez ww. 

personel, Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez zatrudnienie na własny 



15 

 

koszt przez Wykonawcę tłumacza/tłumaczy języka polskiego, zapewniając w ten sposób 

stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym i/lub jednostką realizującą 

projekt a personelem Wykonawcy. 

 

Zamawiający nie dopuszcza aby jedna osoba wykonywała funkcje przypisane do kilku 

stanowisk; jednocześnie nie dopuszcza się łączenia doświadczenia i uprawnień wielu osób 

w ramach jednego stanowiska.  

 

Zamawiający wymaga, aby osoby zgłoszone przez Wykonawcę były zaangażowane w 

realizację zamówienia. 

 

Wymóg posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie bez ograniczeń w danej specjalności, należy rozumieć jako wymóg stawiany 

w niniejszym postępowaniu Wykonawcom i osobom, który weryfikowany będzie przez 

Zamawiającego dopiero na etapie realizacji usługi. 

 

Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC - należy przez to rozumieć w 

szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do 

prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC 

(Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)]; 

 

Przez pojęcie „tunel komunikacyjny” należy rozumieć tunel drogowy, kolejowy, 

tramwajowy, metra. Pojęcie to nie obejmuje swoim zakresem dla celów niniejszego 

postępowania tuneli pieszych i ekoduktów. 

 

 

5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotów należy załączyć do 

oferty. 

5.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 1, 2, 4, 8 pkt. ustawy PZP. 

5.9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

5.10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy.  
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5.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.6 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego:  

i. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

ii. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.4. lub / i 5.5.  

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą. 

 

6.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie 

jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- dalej 

JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

Wzór JEDZ jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 6 

stycznia 2016 r. L3/16 – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 

5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego dokumentu 

zamówienia.  

6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także 

odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów. 

6.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotów należy załączyć do 

oferty. 

6.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu, składa odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące 

podwykonawców, o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania 

ofert. 

6.5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu 

art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp:  

a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego 

Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 6.4.a) specyfikacji. Pełnomocnictwo 

zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być 

przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 

notariusza.  

6.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, 

każdy z osobna, dokumenty wymienione w pkt 6.1. Dokumenty te powinny 

potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.7. Ponadto, do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 

6.8. Zamawiający informuje, że na stronach Urzędu Zamówień Publicznych 

znajduje się Instrukcja Wypełniania Jednolitego Dokumentu Zamówienia:  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

dokumentów o których stanowi pkt 7.1, 7.2 i 7.3 poniżej. 

Przedstawione oświadczenia lub dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia.    

 

7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu  dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający 

będzie wymagał następujących dokumentów:  

 

a) sprawozdania finansowego albo jego części w przypadku gdy sporządzenie 

sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią 

o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 

dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie 

dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – za ten okres; wartości podane w dokumentach w walutach innych 

niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy dla przychodu według 

średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, a w przypadku 

braku kursu z tego dnia – według kursu z poprzedniego dnia roboczego. 

b) oświadczenia wykonawcy o obrocie wykonawcy w obszarze objętym 

zamówieniem, to jest w zakresie robót drogowych, za okres ostatnich trzech lat 

obrotowych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;  

c) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert.  

d) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia.  

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1, zamawiający  dopuszcza złożenie 

przez wykonawcę innych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy.  

 

7.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający 

będzie wymagał następujących dokumentów:  

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

przy czym dowodami, o których mowa są referencję bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  
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b) wykazu 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.  

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2, zamawiający może 

dopuścić  złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym 

europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których 

Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów w szczególności, o których 

mowa w pkt. 7.1. pkt b, 7.2. pkt. a, 7.2.pkt.b – Zamawiający może odstąpić od 

żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez 

wykonawcę, lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub 

sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, w 

jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.  

7.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności;  

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

d) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

e) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
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składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

f) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 

pkt.1 ustawy PZP.  

g) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2016, poz. 716).  

 

7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

7.4.1 zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7.3.a) - składa informację z 

innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 

albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp. – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert 

7.4.2 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3 d) i e) składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 terminem składania ofert.  

7.4.3 zamiast dokumentu o których mowa w pkt. 7.3 f) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

7.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy  - wskazane w pkt. 

7.3.a),d),e),f) nie wydaje się dokumentów, o których mowa odpowiednio w pkt. 

7.3.a),d),e) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczeniem osoby, dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 7.4.1, 7.4.2., 7.4.3 

dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się.  

 

7.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 

do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane  w pkt. 7.3.a), składa dokumenty, 

o których mowa w pkt. 7.3.a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 

ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
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dokumentem zawierającym oświadczeniem tej osoby złożonym przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

tej osoby. Zapisy pkt 7.4.1. dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia 

oświadczenia stosuje się.  

7.7. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, 

co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny 

sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 

kopii dokumentu.  

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, 

elektroniczną. 

8.2. Oferta jest składana w formie pisemnej. 

8.3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jest składany w formie pisemnej lub 

elektronicznej.  

8.4. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji składane przez wykonawcę i inne 

podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP oraz przez podwykonawców, składane są w 

oryginale.   

8.5. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w pkt. 8.3., składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem.  

8.6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w 

formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

8.7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci 

albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.   

8.8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

8.9. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Trasa Łagiewnicka S.A., ul. 

Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków 

8.10. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl 

8.11. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej z pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. 

8.12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem:  www.trasalagiewnickasa.pl 

8.13. Zamawiający wskazuje następujące osoby osób do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan Krzysztof Migdał, Pani Agnieszka Stróż, tel. 12 357 80 00. 

8.14. Wszelkie zapytania należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 8.11 

powyżej. 

8.15. Zamawiający nie dopuszcza sposobu porozumiewania się poprzez faks.  
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9. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji:  

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na 

zasadach i w trybie art. 38 ustawy PZP.  

10.  Wadium.  

10.1. Wymagania dotyczące wadium: 

10.2. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 

przetargowe w wysokości  20 000 000,00 zł  (słownie: dwadzieścia milionów 

złotych). 

10.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

10.4. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

10.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr 39 1240 1444 1111 0010 6718 3200, Bank PKO S.A. z siedzibą 

w Warszawie. 

10.6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania 

rachunku bankowego zamawiającego. 

10.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w 

siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 34, sekretariat Biura 

Zarządu, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię 

potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. 

10.8. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 

10.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

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

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

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

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

10.10. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym 

jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 

4a i 5 ustawy Pzp. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

11.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % ceny oferty brutto.  

11.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

11.2.1 pieniądzu, 

11.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

11.2.3 gwarancjach bankowych, 

11.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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11.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 275, 

z późn. zm.). 

11.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca najpóźniej przed 

podpisaniem umowy, przelewem na rachunek bankowy: 

 nr 39 1240 1444 1111 0010 6718 3200 

Bank PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dopiskiem: ZNAK SPRAWY EZ/72/2016 a kopię dokumentu 

potwierdzającego wpłatę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego  

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za skutecznie wniesione z chwilą 

uznania rachunku Zamawiającego. 

11.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach 

określonych, dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

w  sekretariacie Biura Zarządu.  

11.5. Dopuszcza się (za zgodą Wykonawcy) zaliczenie wadium wpłaconego w formie 

pieniądza jako pokrycie części wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

11.6. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane albo zostanie 

zatrzymane w całości lub odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie 

zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy. 

11.7. Zamawiający wymaga, aby do jego dyspozycji pozostała kwota 30% wysokości 

zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota 

ta zostanie zwrócona najpóźniej w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

11.8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niż w pieniądzu, z 

dokumentu gwarancyjnego winno wynikać jednoznacznie: 

11.8.1 gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w 

sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego, 

11.8.2 termin obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi 

obejmować cały okres wykonywania zamówienia. 

11.9. Zaleca się przedstawienie wzoru dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy do akceptacji przez Zamawiającego.  

 

12. Termin związania ofertą:  

12.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni licząc od upływu 

terminu składania ofert. 

13. Sposób przygotowania oferty:  

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

13.2. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.  

13.3. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami 

zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y 

posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, 

udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy 

należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.  

13.4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.  

13.5. W Formularzu Ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji 

wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie 

(nie stosuje się wyrażenia „jw.” i równoważnych).  

13.6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 

poz. 1503 ze zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie 

spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi 

numer postępowania, nazwę i adres wykonawcy  oraz klauzulę „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa 

nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy 

dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób 

przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Stosownie do brzmienia art. 8 ust.3 ustawy PZP Wykonawca nie później niż w 

terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.   

13.7. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać liczbę 

stron w ”Formularzu Oferty”.  

13.8. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane 

itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).  

13.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.  

13.10. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:  

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)  

 

oraz oznaczona następująco: Oferta przetargowa na  

„Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z 

ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. 

Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej.” 

 

Znak sprawy: EZ/72/2016 

Nie otwierać przed 25.10.2016 r. godz. 13:00 

  

14. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:  

14.1. Termin i miejsce składania ofert  

Oferty należy składać na adres: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna , 30-412 

Kraków, ul. Zbrojarzy 34) – nie później niż do dnia  25.10.2016r. (minimum 40 

dni od daty ogłoszenia), godz. 12.00 w sekretariacie Biura Zarządu, który jest 

czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30. Oferty złożone po terminie nie 

będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po 

terminie.  

14.2. Termin i miejsce otwarcia ofert  

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  25.10.2016r., godz. 13.00 w siedzibie 

Zamawiającego, 30 - 412 Kraków, ul. Zbrojarzy 34, sala konferencyjna.  

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda 

nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.  

14.4. Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert 

zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy 
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złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach.  

14.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której stanowi art, 23 ust. 1 ustawy. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

15.  Sposób obliczenia ceny oferty:  

15.1. Na Formularzu oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) Wykonawca wpisuje cenę 

brutto (za wykonanie całego zamówienia, w tym wynagrodzenie za wykonanie 

dokumentacji projektowej) – w złotych polskich (PLN) oraz obowiązującą stawkę 

podatku VAT w procentach. 

15.2. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej nie przekroczy 4 % ceny 

za zrealizowanie przedmiotu umowy. 

15.3. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji i załącznikach, np. koszty transportu i inne. Cena 

brutto podana w ofercie (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) winna zawierać 

wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk. W cenie powinny być 

również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty 

transportowe itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

15.4. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i nie podlega negocjacjom. Cena 

ryczałtowa oznacza, że Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, choćby w 

czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, za 

wyjątkiem przypadków opisanych w klauzuli 13 Warunków Szczególnych Kontraktu. 

15.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
16. Informacje dotyczące walut obcych:  

16.1. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich 

złotych (PLN).  

16.2. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one 

przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia 

danego dokumentu (za wyjątkiem opisanym w pkt. 7.1 lit.a). 

 

17. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:  

17.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

a) cena - 60% 

b) wydłużony okres gwarancji –   40%  

 

Ocena ofert wyrażona jest w punktach. 1% = 1pkt 

 

17.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po 

zsumowaniu punktów otrzymanych w każdym z trzech kryteriów (suma punktów z 

kryteriów od a) do c), spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie 

wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ. 
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17.3. W kryterium „cena” oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, 

spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast oferty 

pozostałych wykonawców – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru: 

 

  najniższa cena oferty  brutto 

  C = ------------------------------------------ x 60 %,  gdzie 1% = 1pkt 

  cena oferty ocenianej brutto 

 

17.4. W kryterium “wydłużony okres gwarancji” oferta Wykonawcy, który 

zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji otrzyma dodatkowe 

punkty.  

Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy czyli do okresu 96 

miesięcy Zamawiający przyzna ofercie  Wykonawcy 10 punktów. 

Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 24 miesiące, czyli do okresu 108 

miesięcy  Zamawiający przyzna ofercie  Wykonawcy 20  punktów. 

Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 36 miesięcy, czyli do okresu 120 

miesięcy  Zamawiający przyzna ofercie  Wykonawcy 30 punktów. 

Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 48 miesięcy, czyli do okresu 132 

miesięcy Zamawiający przyzna ofercie  Wykonawcy 40 punktów. 

Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 48  miesięcy.   

Za nie wskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu oferty oferta 

wykonawcy nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert. W 

takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udzieli 84 miesięcznego 

okresu gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ. Gwarancja musi 

obejmować wszystkie elementy zrealizowane w ramach kontraktu. 

 

 

 

 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

 

18.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 

w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności,  

d) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

18.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której 

mowa w pkt. 18.1. ppkt b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.  

18.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 18.1. ppkt a) i ppkt d) 

na stronie internetowej. 

18.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art. 183 ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
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przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest 

równa lub przekracza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8. Ustawy Pzp.  

18.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 18.4. jeżeli: 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

i. w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną 

ofertę, 

18.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z 

zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy 

określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.  

18.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 

jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu dowód wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

19. Dodatkowe informacje:  

19.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.  

19.2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w toku badania i oceny ofert 

może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   

19.3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności 

oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona.  

  

20. Zmiana oferty, wycofanie oferty:  

20.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu do składania ofert.   

20.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 

odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi 

być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie 

otwarta w pierwszej kolejności.   

20.3. Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, 

podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być  

udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo 

pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty 

przed upływem terminu składania ofert.  

 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy/ogólne warunki umowy/wzór umowy.   

21.1. Istotne dla Stron Postanowienia Umowy (wraz z załącznikami) zostały opisane w 

Załączniku nr 2 do SIWZ.  

22. Istotne zmiany treści zawartej umowy.  

22.1. Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały 

określone w klauzuli 13 Warunków Szczególnych - istotnych dla Stron Postanowień 

Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).  

23. Środki ochrony prawnej:  

23.1. Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w 

Rozdziale VI ustawy Pzp. 

23.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
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ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

23.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

23.4. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

23.5. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej , ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa,   POLSKA. 

e-mail:  

odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. 

Faks +48 224587800. 

23.6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. 

e-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 2245878 00   

URL: http://www.uzp.gov.pl. 

  

24. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji:  

1. Formularz oferty - zał. nr 1  

2. Istotne dla Stron postanowienia umowy wraz z załącznikiem - zał. nr 2  

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 3  

4. Program Funkcjonalno-Użytkowy „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od 

skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki 

wraz z budową odcinka linii tramwajowej”.  

5. Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 10/10 o ustaleniu lokalizacji drogi z dnia 6 

grudnia 2010 r. 

6. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o nr 

OO.4200.11.2011.ASu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia z dnia 5 wrzesnia  2011 r.  

7. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 18/4/2015 (AU-01-

2.6740.4.15.2015.MMS) z dnia 30.10.2015 r.- „Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł 

Ruczaj – węzeł Łagiewniki) wraz z linią tramwajową. Etap I: budowa odcinka ul. 8 

Pułku Ułanów w Krakowie wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej 

obejmującą swoim zakresem: budowę ulicy 8 Pułku Ułanów od hm 0+00.00 do hm 

0+82.00 osi A-B (kategorii drogi gminnej) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ruczaj (kat. 

gminnej) oraz z budową kanalizacji ogólnospławnej, oświetlenia ulicznego, 

przebudową sieci gazowej, zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej SN, 

zabezpieczeniem sieci wodociągowej, a także rozbiórką: urządzeń budowlanych 

(ogrodzeń), tymczasowych obiektów budowlanych (dwóch garaży i dwóch obiektów 

gospodarczych) oraz wpustu ulicznego z przykanalikiem: na działkach ewidencyjnych 

położonych w Krakowie w liniach rozgraniczających inwestycję, w tym powstających w 

wyniku podziału nieruchomości (oznaczonych pogrubieniem w nawiasie): - na 

działkach nr ewid. 231/2,233/4,234/3, w obr. 33 Podgórze, na części działki nr ewid. 

228/8 (228/15) w obr. 33 Podgórze, na działkach nr ewid. 302/19 w obr. 31 Podgórze 

stanowiącej istniejący pas drogowy”. 

 

 

 


