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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Archiwum Narodowe w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001100
Adres pocztowy: ul. Sienna 16
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-960
Państwo: Polska
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl
Tel.: +48 124224094
Faks: +48 124213544
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ank.gov.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://ank.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowego budynku siedziby Archiwum
Narodowego w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu, wraz z budową budynku techniczno-gospodarczego,
zagospodar
Numer referencyjny: DN.21.1.11.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do wykonywania ciągłej (ze wskazanymi zastrzeżeniami) usługi obsługi
Inwestycji, rozumianej jako budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie - oddział w Nowym Sączu.
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Celem świadczenia usługi IZ jest wykonywanie czynności, do których - w ramach procesu budowlanego, w
szczególności wskazanych w przepisie art. 18 Prawa budowlanego - zobowiązany jest Inwestor, w taki sposób,
że Inwestor nie musi być bezpośrednio zaangażowany w realizację Inwestycji. Inwestor Zastępczy będzie
zarządzał procesem realizacji Inwestycji, jest reprezentantem interesów Inwestora w procesie inwestycyjnym
i odpowiada przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie
inwestycyjnym.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Sącz, ul. 29 listopada

II.2.4)

Opis zamówienia:
Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do wykonywania ciągłej (ze wskazanymi zastrzeżeniami) usługi obsługi
Inwestycji, rozumianej jako budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie - oddział w Nowym Sączu,
wraz z budową budynku stacji trafo z zapleczem technicznym, zagospodarowaniem terenu (droga dojazdowa
do stawianych obiektów, miejsca parkingowe, ciągi piesze, podziemny zbiornik ppoż., i zbiornik retencyjny,
kolektory pionowe instalacji pomp cieplnych, wewnętrzne podziemne instalacje sanitarne, energoelektryczne,
teletechniczne, oświetlenia terenu), budowa przyłączy wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
budowa zjazdu publicznego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarne- wentylacji mechanicznej,
chłodniczej, wod.-kan., ogrzewania, źródła ciepła i chłodu,- elektroenergetycznej, teletechniczne- system
sygnalizacji pożaru (SSP), system oddymiania, system sieci strukturalnej (LAN) i telefonicznej, system sieci
bezprzewodowej (WIFI), system monitoringu wizyjnego (CCTV), system sygnalizacji włamania i napadu
(SSWIN), system kontroli dostępu (SKD), system kontroli wizualizacji instalacji bezpieczeństwa (SMS),
instalacja przyzywowa z toalet dla niepełnosprawnych, - fotowoltaicznej, BMS, oddymianie drogi ewakuacyjnej
oraz systemu mgły wodnej na działce 1/23 w obr 96 oraz na dz. nr. 7, obr. 95 przy ul. 29 Listopada w Nowym
Sączu - zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Nowego Sącza o pozwoleniu na budowę nr 419/2020, znak:
WAU. RAB. 6740.389.2020.JJ wydaną w dniu 10 września 2020 r. oraz wszelkimi innymi decyzjami, które będą
wydane przez odpowiednie organy w związku z Inwestycją. Usługa obsługi Inwestycji ma na celu osiągnięcie
zamierzenia inwestycyjnego jakim jest wybudowanie nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie oddział
w Nowym Sączu wraz z infrastrukturą oraz możliwością użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Celem świadczenia usługi IZ jest wykonywanie czynności, do których - w ramach procesu budowlanego, w
szczególności wskazanych w przepisie art. 18 Prawa budowlanego - zobowiązany jest Inwestor, w taki sposób,
że Inwestor nie musi być bezpośrednio zaangażowany w realizację Inwestycji. Inwestor Zastępczy będzie
zarządzał procesem realizacji Inwestycji, jest reprezentantem interesów Inwestora w procesie inwestycyjnym
i odpowiada przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie
inwestycyjnym.
Etap I – okres przygotowawczy - przygotowanie do Inwestycji, w tym zapoznanie się z kompletem dokumentacji
dotyczącej Inwestycji, w szczególności Dokumentacją projektową oraz STWiORB; zgłoszenie potrzeby
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naniesienia przez Projektanta odpowiednich zmian do Dokumentacji projektowej, a także dostosowywanie
Dokumentacji projektowej lub jej fragmentów do bieżących potrzeb Za
Etap II – ciągły nadzór nad realizacją Inwestycji, w szczególności nad wykonywaniem robót
budowlanych,objętych Umową na roboty budowlane, w tym przygotowanie oraz przeprowadzenie odbiorów
częściowych i nadzór nad odbiorami częściowymi.
Etap III – przygotowanie do odbioru oraz przeprowadzenie odbioru końcowego, a także dokonanie wszelkich
uzgodnień i uzyskanie wszelkich decyzji lub pozwoleń, potrzebnych do prawidłowego i zgodnego z
przeznaczeniem wykonania Inwestycji, a których uzyskanie nie leży w zakresie obowiązków – zgodnie z
umowami - innych podmiotów zaangażowanych w realizację Inwestycji (np. Projektant, Wykonawca robót), w
tym wsparcie Wykonawcy robót w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku nowej siedziby
Archiwum Narodowego w Krakowie oddział w Nowym Sączu.
Etap IV – okres powykonawczy – pierwsza faza użytkowania obiektu oraz okres gwarancyjny.
IZ wykonuje wszelkie czynności, które mają wpływ na realizację Inwestycji i są związane z przedmiotem
Umowy.
Zamawiający informuje, że posiada Dokumentację projektową, w oparciu o którą została wydana decyzja
Prezydenta Miasta Nowego Sącza o pozwoleniu na budowę nr 419/2020, znak: WAU. RAB. 6740.389.2020.JJ
w dniu 10 września 2020.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje zamówienia podobne w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówień tych
zamawiający może udzielić na wszelkie usługi związane z wykonywaniem funkcji inwestora zastępczego Zakres
czynności objęty zamówieniem podobnym może objąć w szczególności usługi tego rodzaju jak ujęte w OPZ,
Skala zamówienia podobnego będzie wynosić nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93
ust. 1a, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu
przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł;
b)w okresie ostatnich 3 lat obrachunkowych osiągnął przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1
000 000 zł w przynajmniej jednym z tych lat
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000 zł. (jeden milion złotych).
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej potwierdzające wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b). część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o rachunku zysków i strat, a w
przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty - za okres nie dłuższy, niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres;
c) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w punkcie 1 c)
powyżej.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowe wymagane
jest:
1. wykazanie przez Wykonawcę wykonanie co najmniej jednej usługi pełnienia funkcji inwestora zastępczego
lub inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru – koordynatora przy budowie budynku użyteczności publicznej
wraz z infrastrukturą elektryczną, sanitarną, teletechniczną, ogrzewania, źródłem ciepła i chłodu za pomocą
gruntowych pomp ciepła oraz systemem automatyki budynkowej BMS, którego podstawowym i głównym
przeznaczeniem jest przechowywanie materiałów archiwalnych [zgodnie z definicją zawartą w przepisie art.
1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 z
późn. zm.)] lub którego przeznaczeniem jest przechowywanie obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe,
o: powierzchni użytkowej min. 2.000 (słownie: dwa tysiące) m2 lub wartości wykonanych robót budowlanych co
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najmniej 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) PLN brutto z podaniem dat wykonania i odbiorów usług
oraz dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
2. wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osobami, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1) jedna osoba do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie budowlanym posiadającą
wyższe wykształcenie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
2) jedna osoba do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie instalacji elektrycznych
posiadającą wyższe wykształcenie, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
3) jedna osoba do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie instalacji teletechnicznych,
p.poż i pozostałych niskoprądowych, posiadającą wyższe wykształcenie, uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
4) jedna osoba do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie instalacji sanitarnych
posiadającą wyższe wykształcenie, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Każda z osób wskazanych w pkt. 1 - 4 musi dodatkowo posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie swojej specjalizacji przy realizacji co najmniej jednej
inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej (wraz z infrastrukturą elektryczną,
sanitarną, teletechniczną, ogrzewania), którego podstawowym i głównym przeznaczeniem jest przechowywanie
materiałów archiwalnych (zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) lub którego przeznaczeniem jest przechowywanie obiektów
stanowiących dziedzictwo kulturowe, w każdym przypadku o powierzchni użytkowej budynku min. 2.000
(słownie: dwa tysiące) m2.
5) jedna osoba do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie automatyki budynki
posiadającą wyższe wykształcenie i tytuł inżyniera automatyki;
6) jedna osoba do pełnienia funkcji Administratora budowy posiadającą doświadczenie przy administrowaniu 1
budową polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej (wraz z infrastrukturą elektryczną, sanitarną,
teletechniczną, ogrzewania), o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków: wykaz usług wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie oraz wykaz osób
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie do uzyskania decyzji o Pozwoleniu na użytkowanie.
Zamawiający poprzez usługę „Inżyniera kontraktu” rozumie – prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad
procesem robót budowlanych, np. w sposób określony przez FIDIC jako inżynier kontaktu. Powyższe
rozumienie ma zastosowanie do wszystkich postanowień SIWZ.
Zamawiający poprzez „budynek, którego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie obiektów
stanowiących dziedzictwo kulturowe” rozumie budynek, którego główną funkcją jest przechowywanie dóbr
materialnych, o których mowa w załączniku nr 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia
2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 39, poz. 1), z pominięciem wymagań
w zakresie wartości wskazanych w części B ww. załącznika. Powyższe rozumienie ma zastosowanie do
wszystkich postanowień SIWZ.
Zamawiający poprzez budowę rozumie wykonanie nowego budynku w określonym miejscu; przez budowę
nie należy rozumieć odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynku. Zamawiający poprzez budynek
rozumie obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
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budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Zamawiający uzna wyłącznie usługi opisane powyżej, które
dodatkowo obejmowały etap procesu inwestycyjnego, w którym powstał fundament, ściany oraz dach.
Powyższe rozumienie ma zastosowanie do wszystkich postanowień SIWZ.
Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tych osób wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe, zaproponowane przez Wykonawcę osoby, winny posiadać
kwalifikacje i doświadczenie co najmniej tożsame z zastępowaną osobą. Szczegółowe warunki dopuszczalnych
zmian w tym zakresie przewiduje wzór umowy.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.2014, poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 65 z póżn. zm.).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z póżn. zm.), osoby
wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające
posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję
o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały
spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług
transgranicznych.
Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodne z zapisami SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/01/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Archiwum Narodowe w Krakowie
30-960 Kraków, ul. Sienna 16
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert (zaszyfrowanych poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu) nastąpi
w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Siennej 16 i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert za pomocą klucza prywatnego pobranego z miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24ust.1 pkt.12-23 oraz
w art. 24ust 5 pkt. 1i 8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia (dane bardziej szczegółowe znajdują się w SIWZ):Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia, dotyczący: wykonawcy oraz podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów- dokumenty, z których będzie
wynikać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób ich wykorzystania, zakres i okres
udziału przy wykonywaniu zamówienia; W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w
art 86 ust 5 Pzp - świadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej;Oświadczenia i dokumenty,które
zostaną dostarczone na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona: zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
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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 wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie porozumienia w sprawie
spłat tych należności;oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i
opłat lokalnych. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody określające czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie,wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego 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. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych. Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie
z RODO klauzule informacyjne) zawarte są w rozdziale 21 SIWZ. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany
jest wnieść wadium na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 25 000 zł. Zamawiający informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust 1 ustawy Pzp
Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zasady ochrony prawnej są zawarte w dziale IV ustawy prawo zamówień publicznych

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2020

