
PAŃSTWOWA SŁUŻBA GRANICZNA UKRAINY

Projekt inwestycyjny z odbudowy oddziałów 

Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

➢ Przebudowa oddziałów Służby Granicznej odbywa się w ramach realizacji Umowy

między Rządem Ukrainy a Rzeczpospolitą Polską o udzielaniu pożyczek na

warunkach związanych z pomocą (ratyfikowana przepisem Ukrainy z 03.02.2016

r., Nr 977-VIII);

➢ Zgodnie z częścią 4 artykułu Umowy wartość towarów, robót i usług polskiego

pochodzenia w ramach umowy finansowej, nie może być niższy, niż 60% wartości

niniejszej Umowy;

➢ Zamówienia realizowane są zgodnie z Ustawą Ukrainy „O zamówieniach

publicznych” z dnia 25.12.2015 r., Nr 922 - VІІІ z uwzględnieniem specyfiki

określonej w Umowie;

➢ Płatność za umowy odbywa się zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie

Wykonawczej pomiędzy Ministerstwem Finansów Ukrainy a Bankiem Gospodarki

Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia03.06.2016 r .;



PAŃSTWOWA SŁUŻBA GRANICZNA UKRAINY

Algorytm przeprowadzania

otwartych przetargów
(oddziały Służby Granicznej „Ambuków”, „Niżankowice”)

Etapy przetargu Czas trwania

Składanie ofert (nie mniej niż dwie)
nie mniej niż 30 dni 

kalendarzowych

Kwalifikacja uczestników i określenie zgodności ofert z 

wymaganiami technicznymi klienta
do 20 dni roboczych

Aukcja elektroniczna (w systemie „Prozorro”) pomiędzy 

uczestnikami, którzy przeszli kwalifikację (nie mniej niż 

dwie)

5 dni kalendarzowych

Przyjęcie decyzji klienta o zawarciu umowy ze zwycięzcą. 1 dzień kalendarzowy

Zawarcie umowy ze zwycięzcą
do 20 dni 

kalendarzowych

Zawarcie Umowy ze Stroną polską
do 60 dni 

kalendarzowych



PAŃSTWOWA SŁUŻBA GRANICZNA UKRAINY

Algorytm do prowadzenia dialogu konkurencyjnego
(oddziały Służby Granicznej „Uhnów”, „Salaszi”, „Morozewiczi”, „Cyków”, „Łopuszanka”)

Etapy przetargu Czas trwania

Składanieofertprzetargowych (niemniejniż 3-ch) -

dokumentykwalifikacyjne i decyzje projektowe uczestników (etap 1)

nie mniej niż 30 dni 

kalendarzowych

Kwalifikacjauczestników, określenieichzgodności z 

wymaganiamitechnicznymi, dopuszczeniedonegocjacji (niemniejniż 3-ch)

Prowadzenie negocjacji z uczestnikami

Dostosowanie wymagań technicznych i jakościowych, ogłoszenie 2 etapu

Składanie ostatecznych ofert ze wskazaniem ceny (uczestnicy kwalifikują

się na I etapie)

nie mniej niż 15 dni 

kalendarzowych

Przegląd ostatecznych ofert przetargowych do 20 dni roboczych

Aukcja elektroniczna (w systemie „Prozorro”) pomiędzy uczestnikami, 

którzy przeszlikwalifikację (niemniejniżdwóch)
5 dni kalendarzowych

Decyzja o zawarciu umowy ze zwycięzcą. 1 dzień kalendarzowy

Zawarcie umowy ze zwycięzcą
do 20 dni 

kalendarzowych

Umowa ze Stroną polską
do 60 dni 

kalendarzowych



PAŃSTWOWA SŁUŻBA GRANICZNA UKRAINY

Lokalizacja obiektu: m. AmbukówWołodymyr-Wołyński 

Rejon, Obwód Wołyński.

Na terenie miasta znajduje się kompleks 9 budynków i 

budowli (koszary, 8-mieszkaniowybudynek, podstacja 

elektryczna, kojcedla psów służbowych, kotłownia garażowa, 

przechowalnia warzyw, skład paliw, smarów, oleju napędowego 

i chlew).

Aby dostosować  Wydział Służby Granicznej Ambuków do 

współczesnych wymogów podczas rekonstrukcji, konieczne 

jest wykonanie następujących prac:

• wymiana dachów, okien i drzwi,  wewnętrznych i 

zewnętrznych sieci inżynieryjnych;

• przebudowa pomieszczeń wewnętrznych;

• prace w zakresie dekoracji wnętrz i zewnętrznych z 

ociepleniem i dekoracją fasad budynków;

• zadaszenie na węgiel;

• zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia;

• zapewnienie sprzętu i inwentarzu.

Szacowany koszt prac - 970 tys. euro.

Wydział Służby Granicznej „Ambuków” Lwowskiego Oddziału Granicznego
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Lokalizacja obiektu: m. Morozowyczi Iwanycziwskyj 

Rejon, Obwód Wołyński.

Na terenie miasta znajduje się kompleks 12 budynków i

budowli (koszary, 3 i 2-mieszkaniowy budynki, sauna z

kotłownią i garażem, kojce dla psów służbowych, chlew,

magazyn, wiata na paliwo, pompownia, magazyn, szopa,

toaleta).

Aby dostosować Wydział Służby Granicznej

Morozowyczi do współczesnych wymogów podczas

rekonstrukcji, konieczne jest wykonanie następujących prac:

• wymiana dachów, okien i drzwi, wewnętrznych i

zewnętrznych sieci inżynieryjnych;

• wewnętrzne i zewnętrzne prace wykończeniowe z

izolacją fasad budynków;

• budowa boksów i kotłowni;

• zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia;

• zapewnienie sprzętu i inwentarzu.

Szacowany koszt pracy - 665 tys. euro.

Wydział Służby Granicznej „Morozowyczi” Lwowskiego Oddziału Granicznego
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Lokalizacja obiektu: Wydział Służby Granicznej

„Salaszi” Lwowskiego Oddziału Granicznego.

Na terenie miasta znajduje się kompleks 8 budynków i

budowli (koszary, 4 mieszkaniowy budynek,

pomieszczeniez agregatem prądotwórczym,kojce dla psów

służbowych, magazyn paliw i smarów, szopa, stajnia i

niedokończony budynek na dom mieszkalny na 8

mieszkań).Aby dostosować Wydział Służby Granicznej

Salaszi do współczesnych wymogów podczas

rekonstrukcji, konieczne jest wykonanie następujących

prac:

• wymiana dachów, okien i drzwi, wewnętrznych i

zewnętrznych sieci inżynieryjnych;

• wewnętrzne i zewnętrzne prace wykończeniowe z

izolacją fasad budynków;

• zakończenie budowy 8 mieszkań budynek mieszkalny;

• budowa kotłowni, garaży, zadaszenia dla sprzętu;

• zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia;

• dostarczanie sprzętu i inwentarzu.

Szacowany koszt robót - 1 258 tys. euro.

Wydział Służby Granicznej „Salaszi” Lwowskiego Oddziału Granicznego
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Lokalizacja obiektu: m.ZastawneSokalski Rejon, 

Obwód Lwowski.

Na terenie miasta znajduje się kompleks 14 budynków i 

budowli (koszary, trzy 2 mieszkaniowebudynki, 

pomieszczenie z zespołem prądotwórczym, łaźnia, kojce dla 

psów służbowych, obora, wiata na węgiel, magazyn paliwa i 

smarów, toaleta, magazyn warzyw, garaż, pompownia).

Aby dostosować  Wydział Służby Granicznej Uhnów do 

współczesnych wymogów podczas rekonstrukcji, konieczne 

jest wykonanie następujących prac:

• wymiana dachów, okien i drzwi, wewnętrznych i 

zewnętrznych sieci inżynieryjnych;

• wewnętrzne i zewnętrzne prace wykończeniowe z 

izolacją fasad budynków;

• zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia;

• dostarczanie sprzętu i inwentarzu.

Szacowany koszt robót - 661 tys. euro

Wydział Służby Granicznej „Uhnów” Lwowskiego Oddziału Granicznego
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Lokalizacja obiektu: m. Niżankowice Starosamborski 

Rejon, Obwód Lwowski.

Na terenie miasta znajduje się kompleks 9 budynków i 

budowli (koszary, trzy domy z 10 mieszkaniami, kotłownia 

garażowa, kojce dla psów służbowych, łaźnia z pralnią, 2 

budynki magazynowe).

Aby dostosować  Wydział Służby Granicznej 

Niżankowice do współczesnych wymogów podczas 

rekonstrukcji, konieczne jest wykonanie następujących prac:

• wymiana dachów, okien i drzwi, wewnętrznych i 

zewnętrznych sieci inżynieryjnych w celu instalacji systemu 

oczyszczania ścieków;

• przebudowa pomieszczeń wewnętrznych;

• prace w zakresie dekoracji wnętrz i zewnętrznych z 

izolacją i dekoracją fasad budynków;

• zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia;

• dostarczanie sprzętu i inwentarzu.

Szacowany koszt pracy - 1 231 tys. euro.

Wydział Służby Granicznej „Niżankowice” Mościskiego Oddziału Granicznego
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Lokalizacja obiektu: m.ŁopuszankaTurkowski Rejon, 

Obwód Lwowski.

Na terenie miasta znajduje się kompleks 6 budynków i 

budowli (koszary, 4-mieszkaniowy dom, pomieszczenie z 

zespołem prądotwórczym, kojce dla psów służbowych, 

gospodarstwo pomocnicze, skład paliwa i smarów).

Aby dostosować  Wydział Służby Granicznej 

Łopuszanka do współczesnych wymogów , podczas 

rekonstrukcji, konieczne jest wykonanie następujących 

prac:

• wymiana dachów, okien i drzwi, wewnętrznych i 

zewnętrznych sieci inżynieryjnych 

• budowa kotłowni i boksów na sprzęt;

• wewnętrzne i zewnętrzne prace wykończeniowe z 

izolacją fasad budynków;

• zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia;

• dostarczanie sprzętu i inwentarzu.

Szacowany koszt pracy - 1 053 tys. euro.

Wydział Służby Granicznej „Łopuszanka” Mościskiego Oddziału Granicznego
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Lokalizacja obiektu: m. Szeginie Mościski Rejon, 

Obwód Lwowski.

Na terenie miasta znajduje się kompleks 8 budynków 

i budowli (koszary, 2-mieszkaniowybudynek, łaźnia, 

kojce dla psów służbowych, garaż, magazyn paliw i 

smarów, toaleta, piwnice).

Aby dostosować  Wydział Służby Granicznej Cyków 

do współczesnych wymogów podczas rekonstrukcji, 

konieczne jest wykonanie następujących prac:

• wymiana dachów, okien i drzwi, wewnętrznych i 

zewnętrznych sieci inżynieryjnych 

• budowa kotłowni, garażów i wiaty na sprzęt;

• wewnętrzne i zewnętrzne prace wykończeniowe z 

izolacją fasad budynków;

• zagospodarowanie terenu wraz z wymianą 

ogrodzenia;

• dostarczanie sprzętu i inwentarzu.

Szacowany koszt pracy - 955 tys. euro.

Wydział Służby Granicznej „Cyków” Mościskiego Oddziału Granicznego



Udane przykłady obudowy 7 Wydziałów Służby 

Granicznej
Prace budowlane prowadziły ukraińskie firmy w ramach projektu:

"Rozwój współczesnej infrastruktury wydziałów służby granicznej 

Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007 - 2013

Wydział Służby Granicznej "Mihowo" obwodu Lwowskiego

było wynik


