Ogłoszenie nr 2021/BZP 00167877/01 z dnia 2021-09-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul.
Rakowickiej 22E w celu zabezpieczenia wejścia do auli na poziomie -1 przed zalaniem wodą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001100
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Sienna 16
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-960
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 422 40 94
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ank.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ank.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul.
Rakowickiej 22E w celu zabezpieczenia wejścia do auli na poziomie -1 przed zalaniem wodą
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f676212-0aff-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00167877/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-02 12:46
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016042/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie robót budowlanych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul.
Rakowickiej 22E w celu zabezpieczenia wejścia do auli przed zalaniem wodą
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ank.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Pzp oraz pełnomocnictwa powinny pod rygorem
nieważności zostać złożone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (uwaga – podpis osobisty to podpis
kodowany w dowodzie osobistym).
4. Ofertę wraz z załącznikami (a także oświadczenie o zmianie bądź wycofaniu oferty) można złożyć
tylko za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany i wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu.
5. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres email,na które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Identyfikator niniejszego postępowania to: 00ad0f36a827-491b-a25f-3ba4d5b4645d
8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z
miniPortal.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty, wynosi 150 MB.
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Dopuszczalne jest przesyłanie plików o wielkości do 100 MB w formatach dopuszczalnych przepisami
z rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2247). Zaleca
się korzystanie z formatu pdf. i podpisu w formacie PAdES
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
1.1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający. Inspektorem
ochrony danych osobowych jest Pani Renata Chlewicka kontakt: iod@ank.gov.pl
1.2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom
pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz
podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy
ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);
1.4. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z
wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony
przez ewentualnymi roszczeniami;
1.5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem,
że:
1.5.1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
1.5.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
1.5.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich
wniesienie,
1.6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
1.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia,
1.8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,
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1.9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 016/679;c) na
podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1
lit. c rozporządzenia 2016/679.
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 26 SWZ, do upływu
terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wynikupostępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 5. Ograniczenia zasady jawności, o których
mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku korzystania przez osobę,
której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15
ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w
art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NZP.26.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 9 do SWZ (Opis Przedmiotu
Zamówienia – OPZ), tj. w Wytycznych projektowych tymczasowego zabezpieczenia wejścia do
auli na poziomie -1 w budynku biurowym przed zalaniem wodą w przypadku wystąpienia
anomalii pogodowych, wykonanych przez biuro projektowe PKZ „Arkona”. Uwaga: w zakres
prac nie wchodzą pkt 8.1 i 8.3 Wytycznych…
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Roboty budowlane polegają w szczególności na:
1) Zabezpieczeniu skarpy przed bezpośrednim napływem wody poprzez zastosowanie
prefabrykowanych elementów betonowych typu L;
2) Wykonaniu na instalacji studni z kręgów betonowych Ø1000mm z beto-nu C35/45 ze
stożkami przejściowymi i włazami żeliwnymi Ø 600 klasy A15 (zabudowa w terenie zielonym)
wraz z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczową z rur kanalizacyjnych PP dwuściennych
ze spe-cjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku o 50% przy zachowaniu pełnej
szczelności (wg wymagań PN-EN 476) – o średnicy Ø400, Ø600 na teren parkingu.
Lokalizacje prac i przebieg trasy kanalizacji podano w OPZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona w świetle kryteriów na podstawie informacji
złożonych wraz z ofertą. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena brutto 60
2. Okres rękojmi za wady i gwarancji 20
3. Termin wykonania robót 20
Dla oceny kryterium cena brutto ustala się punktację liczoną w następujący sposób wg wzoru:
P_k=[C_N÷C_B ]×60
gdzie:
P_k – liczba punktów dla kryterium ceny brutto,
C_N – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert,
C_B – cena oferty badanej.
Dla oceny kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji ustala się punktację liczoną w następujący
sposób:
Minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji to 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
Maksymalny udzielony przez Wykonawcę okres rękojmi za wady i gwarancji to 120 miesięcy licząc od
daty odbioru końcowego.
Zamawiający wymaga podania okresu rękojmi za wady i gwarancji w pełnych miesiącach (liczby
całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości innych niż liczby całkowite np. części
dziesiętnych, setnych itp., Zamawiający dokona zaokrąglenia poprzez pominięcie wartości podanej po
przecinku.
Punkty przydzielane będą w następujący sposób wg wzoru:
P_G=[G_O-G_min ]÷[G_max-G_min ]×20
gdzie:
P_G – liczba punktów dla kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji
G_O – okres rękojmi za wady i gwarancji oferty badanej
G_min – minimalny okres wymagany rękojmi za wady i gwarancji
G_max – najdłuższy okres rękojmi za wady i gwarancji zaoferowany w postępowaniu
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Uwaga:
W przypadku braku wpisania w ofercie (formularzu oferty) okresu (terminu) udzielenia rękojmi zawady i
gwarancji lub wpisaniu terminu krótszego niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, oferta
będzie uznana jako sprzeczna z treścią SWZ. W przypadku wpisania terminu dłuższego niż 120
miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, do oceny oferty będzie brany okres maksymalny tj. 120
miesięcy.
Dla oceny w kryterium termin wykonania ustala się punktację liczoną w następujący sposób:
Maksymalny zgodny z SWZ termin wykonania to 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Za skrócenie
terminu o 1 tydzień wykonawca otrzyma 4 punkty, łącznie nie więcej niż 20 punktów.
Oferta najkorzystniejsza to oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
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architektonicznej bez ograniczeń;
a)b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i analizacyjnych;
c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej
100 000 zł netto związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych na terenie obiektów
użytkowanych
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej, Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. wykaz doświadczeń z okresu ostatnich 5 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 czynności zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SWZ) 2. Wykaz osób kierowanych do realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo
winno być dołączone do oferty.
4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania. Spełnienie sformułowanych przez zamawiającego warunków udziału w
postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
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postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców
występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w
art. 274 ust 2 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe
służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe
mogą być złożone wspólnie.
7. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich zmian umowy, które nie są zmianami
istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy
prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian, których zakres, charakter i
warunki wprowadzenia przewidziano w umowie, w tym:
a) w przypadku zmiany unormowań prawnych, które będą miały wpływ na realizację umowy;
b) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie
przewidzianych, wynikających z żądań osób trzecich, których zamawiający nie może pominąć w
wykonywaniu umowy - zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w oparciu o dokonaną
analizę rynku w dacie zmiany umowy poprzez zastosowanie cen, które nie przekraczają
średniego poziomu rynkowego;
c) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, o taki czas, ile trwały przeszkody w wykonywaniu zamówienia;
d) zmiany sposobu płatności, poprzez ustalenie innych terminów zapłaty na uzasadniony
nieznanymi w dacie zawarcia umowy okolicznościami wniosek wykonawcy lub ze względu na
potrzeby zamawiającego;
e) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
f) zmiany terminów wykonywania przedmiotu umowy wynikającą z działania lub braku działania
organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji
w szczególności właściciela lub zarządcy nieruchomości;
g) zmiany osób/y, które Wykonawca skierował do realizacji zamówienia na inne niż wskazane w
ofercie pod warunkiem, że będą one spełniać odpowiednie wymagania określone w Rozdziale
10 pkt. 1.2.2. oraz Rozdziale 10 pkt 1.2.3. SWZ oraz w przypadku osób ocenianych w kryteriach
oceny ofert - posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wskazane przez Wykonawcę w ofercie w
ramach kryterium oceny ofert dla danej osoby.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-20 10:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: Archiwum Narodowe w Krakowie
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-20 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-19
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