
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk: „Rozbudowa i

przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z

garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym

i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44

Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią dofinansowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka

wiedzy, Działanie 1.1. Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Ogłoszenie nr 540783-N-2020 z dnia 2020-05-18 r. 



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii

Nauk, krajowy numer identyfikacyjny 00123865000000, ul. J. Wybickiego  7A , 31-261  Kraków, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 632-33-00, e-mail centrum@min-pan.krakow.pl, faks +48 12

632-35-24. 

Adres strony internetowej (URL): https://min-pan.krakow.pl 

Adres profilu nabywcy: https://min-pan.krakow.pl 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Instytut Naukowy PAN

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali



zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie 

https://min-pan.krakow.pl/instytut/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie 

https://min-pan.krakow.pl/instytut/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z

wymaganymi oświadczeniami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały,

zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego. Szczegóły określa pkt. XII i XV



SIWZ. 

Adres: 

Sekretariat Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, ul. J.

Wybickiego 7A, III piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego

budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym,

naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą

techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul.

Wybickiego 7A, Kraków” 

Numer referencyjny: AF-272-1/2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rozbudowy i przebudowy

istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem

podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i

infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu. Zamawiający informuje, że dla powyższej inwestycji

została wydana prawomocna decyzja nr AU-2/6730.2/670/2019 Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu

warunków zabudowy. 2) Zakres wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje działki nr 359/5 i 359/4

(część) obr.44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków. 3) Zakres wykonania dokumentacji projektowej

obejmuje w szczególności: a) koncepcję wielobranżową; b) projekt budowlany w zakresie do uzyskania

pozwolenia na budowę; c) projekty wykonawcze określone w PFU; d) projekt wnętrz w zakresie

architektury (z wizualizacjami holu, pomieszczenia biurowego, pomieszczenia laboratoryjnego oraz

korytarza windowego); e) kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

f) charakterystykę energetyczną; g) informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; h)

dokumentację po wykonaniu robót: Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, Dokumentację

powykonawczą opracowaną zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane. Ponadto wymagane jest

opracowanie dodatkowej dokumentacji powykonawczej w wersji ostatecznej, realizacyjnej,

uwzględniającej wszystkie zmiany, które wystąpiły w trakcie realokacji budynku, bez graficznego

różnicowania zmian. Wymaganie dotyczy wszystkich opracowań branżowych. Opracowania winny być

przekazane w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz w wersji cyfrowej w formacie dwg.; 4)

Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące dokumentacji projektowej określają: a) dla Wariantu nr I, o

którym mowa w pkt. IV. 2 lit. a) SIWZ: i) postanowienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego

także „PFU” (załącznik nr 1 do projektu umowy), w tym Części I pkt. 3 PFU – Opcjonalne rozwiązania

instalacyjno-budowlane), ii) postanowienia części VII – Standard architektoniczny – Załącznika nr 2 do

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na

lata 2014-2020, iii) projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) dla Wariantu nr II, o którym

mowa w pkt. IV. 2 lit. b) SIWZ: i) postanowienia PFU z wyłączeniem Części I pkt. 3 PFU – Opcjonalne

rozwiązania instalacyjno-budowlane, ii) postanowienia części VII – Standard architektoniczny –

Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach

funduszy unijnych na lata 2014-2020; iii) projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 5) Zakres



robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) przygotowanie terenu pod budowę; b) roboty

budowlane w zakresie wznoszenia budynku; c) roboty instalacyjne w budynkach; d) roboty

wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 6) Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące robót

budowlanych określają: a) dla Wariantu nr I, o którym mowa w pkt. IV. 2 lit. a) SIWZ: postanowienia

PFU (w tym Części I pkt. 3 PFU – Opcjonalne rozwiązania instalacyjno-budowlane) oraz projekt umowy

stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) dla Wariantu nr II, o którym mowa w pkt. IV. 2 lit. b) SIWZ:

postanowienia PFU z wyłączeniem Części I pkt. 3 PFU – Opcjonalne rozwiązania instalacyjno-

budowlane oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 7) Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia określa: a) dla Wariantu nr I, o którym mowa w pkt. IV. 2 lit. a) SIWZ: postanowienia PFU

(w tym Części I pkt. 3 PFU – Opcjonalne rozwiązania instalacyjno-budowlane) oraz projekt umowy

stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) dla Wariantu nr II, o którym mowa w pkt. IV. 2 lit. b) SIWZ:

postanowienia PFU z wyłączeniem Części I pkt. 3 PFU – Opcjonalne rozwiązania instalacyjno-

budowlane oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71000000-8

71220000-6

71320000-7

45100000-8

45212340-1

45300000-0

45400000-1

45111200-0

45111220-6

45111300-1

45310000-3

45311000-0

45311100-1

45311200-2

45312000-7

45312100-8



45312200-9

45320000-6

45321000-3

45323000-7

45324000-4

45330000-0

24111500-0

24111300-8

24113200-1

24111700-2

24111900-4

45330000-9

45331000-6

45331100-7

45331200-8

45331210-1

45331220-4

45332200-5

45332300-6

45332400-7

45343000-3

45343200-5

45343220-1

45410000-4

45420000-7

45421000-4

45421100-5

45421130-4

45421131-1

45421132-8

45421141-4



45421146-9

45421152-4

45430000-0

45431000-7

45431100-8

45431200-9

45432000-4

45432110-8

45432111-5

45440000-7

45440000-3

45442100-8

45442110-1

45450000-6

45451000-3

45451200-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zakres rzeczowy tych

zamówień będzie dotyczył świadczeń związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem dodatkowych

instalacji dotyczących systemu automatyki i zarządzania budynku, systemu oświetlenia oraz lokalnej sieci

komputerowej zlokalizowanych w stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (nowe skrzydło)



budynku laboratoryjno-biurowym z garażem podziemnym o łącznej wartości nie większej niż 850 000 zł.

Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o

zamówienie podstawowe. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  26   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oferty z dwoma

wariantami na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawca ma obowiązek złożenia oferty: a) Wariant nr I

obejmuje wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w Części I pkt. 1, 2, 3 PFU tj. obejmujący

także zakres Przedmiotu Umowy określony w Części I pkt. 3 PFU – Opcjonalne rozwiązania

instalacyjno-budowlane; b) Wariant nr II obejmuje wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w

Części I pkt. 1 i 2 PFU z wyłączeniem zakresu Przedmiotu Umowy określonego w Części I pkt. 3 PFU –

Opcjonalne rozwiązania instalacyjno-budowlane. 2) Wykonawca w ofercie określi oddzielnie cenę

całkowitą za wykonanie Wariantu nr I oraz oddzielnie cenę całkowitą za wykonanie Wariantu II. 3)

Warunki udziału w postepowaniu oraz kryteria oceny ofert są jednakowe dla wykonawcy składającego

ofertę na Wariant I oraz Wariant II. W szczególności Wykonawca w celu wykazania warunków udziału w

postępowaniu, określonych w pkt. VI SIWZ oraz kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XIV. 1 lit. b)-

d) SIWZ, wskaże te same roboty, usługi, osoby, terminy gwarancji zarówno dla Wariantu nr I oraz

Wariantu nr II. Uwaga: W przypadku wskazania w ofercie dla kryteriów oceny ofert określonych w pkt.

XIV. 1 lit. b)-d) SIWZ odmiennych terminów gwarancji dla Wariantu nr I niż dla Wariantu nr II, taka

oferta podlegać będzie odrzuceniu. 4) Zamawiający w pierwszej kolejności dokona wyboru oferty

najkorzystniejszej w oparciu o ceny wskazane dla Wariantu nr I. 5) Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty

ocenianej na podstawie Wariantu nr I nie będzie przewyższać kwoty, którą zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to Zamawiający dokona wyboru tej oferty z ceną dla

Wariantu nr I. W takim przypadku Zamawiający nie dokona oceny ofert w oparciu o ceny wskazane dla

Wariantu nr II. 6) Natomiast jeżeli cena najkorzystniejszej oferty ocenianej na podstawie Wariantu nr I

będzie przewyższać kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ceny ofert wskazane dla Wariantu nr

II, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub

zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 złotych. 

Informacje dodatkowe Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunek udziału w

postępowaniu składa z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w

załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie

aktualnych na dzień złożenia: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy lub

podmiotu na zdolnościach finansowych, którego wykonawca polega, w okresie nie wcześniejszym niż

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) Warunki dotyczące zdolności zawodowej i technicznej w zakresie

doświadczenia tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

wykonał: a) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej z

uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych i wielobranżowych projektów

wykonawczych dla budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni

użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2 b) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji

projektowej z uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych i wielobranżowych

projektów wykonawczych dla budowy lub przebudowy obejmującej prace polegające na wykonaniu

pompy ciepła/ zespołu pomp ciepła z gruntowym dolnym źródłem zasilania o mocy minimum 100 kW.

c) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy budynku

użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2 d) co najmniej 1 robotę

budowlaną polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy obejmującą prace polegające na

wykonaniu pompy ciepła/ zespołu pomp ciepła z gruntowym dolnym źródłem zasilania o mocy

minimum 100 kW. Jeżeli wykonawca posiada doświadczenie w systemie zaprojektuj i wybuduj na

obiekcie odpowiadającym warunkom określonym powyżej, zamawiający uzna warunek za spełniony.

2) zdolności zawodowej i technicznej w zakresie dysponowania osobami tj. Wykonawca spełni



warunek, jeżeli skieruje do wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby: a) projektanta w

specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie w sporządzeniu jako

autor/współautor co najmniej 1 projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku

użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej równej lub większej niż 2 000 m2 oraz b)

projektanta w specjalności instalacyjnej sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz

doświadczenie w sporządzeniu jako autor/współautor co najmniej 1 projektu pompy ciepła / zespołu

pomp ciepła z gruntowym dolnym źródłem zasilania o mocy minimum 100 kW; c) Kierownika

budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie

(licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy, w tym

doświadczenie na co najmniej jednej budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o

powierzchni użytkowej równej lub większej niż 2 000 m2; d) Kierownika robót sieciowych i

instalacyjnych, posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania

uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika robót sanitarnych, na co najmniej jednej budowie

obejmującej wykonanie instalacji pompy ciepła/ zespołu pomp ciepła z gruntowym dolnym źródłem

zasilania o mocy minimum 100 kW. Wymagane powyżej okresy doświadczenia zawodowego należy

liczyć do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Okresy doświadczenia w/w

osób pokrywające się ze sobą nie będą sumowane. Zamawiający jako doświadczenie w kierowaniu

robotami budowlanymi rozumie wykonywanie czynności wynikających z powszechnie

obowiązujących przepisów prawa przez okres minimum trzech miesięcy na każdej inwestycji.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. specjalistów przez jedną osobę w zakresie łączenia

funkcji: � projektanta w specjalności architektonicznej oraz projektanta w specjalności instalacyjnej;

� kierownika budowy oraz kierownika robót branży sieciowych i instalacyjnych. Zamawiający,

określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz

innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.



z 2016 r. poz. 65). 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunek udziału w

postępowaniu składa z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w

załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie

aktualnych na dzień złożenia: 1) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 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 zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje 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 składa oświadczenie. Wzór

wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 2) wykaz usług wykonanych w okresie 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

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów składa oświadczenie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do

SIWZ; 3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w pkt VI. 3) lit. a) – d)

SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami). Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia

następujących oświadczeń i dokumentów: 1) oświadczenie 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; 2) oświadczenie Wykonawcy o

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie

publiczne; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku

podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny

publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS,

CEIDG); 4) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na

stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia

stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza



terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VIII ust. 7)

SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju

miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ust. 9 lit. a SIWZ zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub

przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. 6) Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który

wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił

w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. VIII ust. 5 - 7, potwierdzające brak

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 7) Dokumenty

sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8) Wszystkie

oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż

oświadczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem. 9) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających

dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której

oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w

dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli w tym dniu kurs nie

był publikowany, Zamawiający zastosuje kurs opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu

publikacji ogłoszenia, w którym NBP taki kurs opublikował.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia:

1) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 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 zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje 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 składa oświadczenie. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do

SIWZ; 2) wykaz usług wykonanych w okresie 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 usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa

oświadczenie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 3) wykaz osób skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego (odpowiednio do warunku określonego w pkt VI. 3) lit. a) – d) SIWZ, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami).

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 4) informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy lub podmiotu na zdolnościach finansowych, którego wykonawca

polega, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200 000 zł. 2) Wykonawcy

zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone



w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy

wnieść przelewem bankowym na nieoprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank

Gospodarstwa Krajowego nr 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001 z tytułem: Przetarg nieograniczony

nr 1/2020 – Projekt CZGSiE 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się

termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 5) W przypadku wnoszenia przez

Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć kopię dowodu przelewu. W

przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt. XI ust. 2 lit. b-e

zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub

gwarancji razem z ofertą. 6) Zasady zatrzymania i zwrotu wadium określają przepisy art. 46 ustawy

Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Tak 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Tak



IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

a) cena 60,00

b) długość okresu gwarancji na okablowanie strukturalne 10,00

c) długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane w zakresie konstrukcji, izolacji,

elewacji, posadzki (z wyłączeniem wykładzin dywanowych)
25,00

d) długość okresu gwarancji na urządzenia (w tym drzwi i bramy) 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 



IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 



IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy, zgodnie z art. 144

ust. 1 pkt 5 Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w

SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze

Umowy. Istotne Postanowienia Umowy zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 



Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-06-29, godzina: 11:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o "SIWZ" należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych

Warunków Zamówienia na „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek

laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi,

wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na

działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków” znak: AF-272-

1/2020. Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w

zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ; a) W przypadku wspólnego ubiegania się przez

Wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców. b) Wykonawca,

który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich podstaw wykluczenia

oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 2) Dokumenty potwierdzające udostępnienie

Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a Pzp – jeżeli Wykonawca w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych

podmiotów. 3) Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, w stopniu

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą



dokumentów (zobowiązań), z których będzie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego

podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, zrealizują usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Wzór

zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne

pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) W przypadku wspólnego ubiegania

się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w

postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w

odniesieniu do każdego z Wykonawców. 3) Oświadczenie o którym mowa w pkt VII ust. 1 SIWZ składa

każdy w wykonawców występujących wspólnie. 4) Dokumenty o których mowa w pkt VIII ust. 5 - 8

SIWZ składa każdy w wykonawców występujących wspólnie. Pozostałe dokumenty wykonawcy mogą

złożyć wspólnie. 5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Poleganie

na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a 1) Wykonawca w celu potwierdzenia

spełniania warunku udziału w postępowaniu może powoływać się na potencjał innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych. W tym celu wykonawca przedkłada dokumenty o których mowa w pkt VII ust. 2)-3). 2)

Oświadczenie o którym mowa w pkt VII ust. 1) SIWZ powinno dotyczyć również sytuacji podmiotu

udostępniającego potencjał. 3) Wykonawca przedkłada dla podmiotu udostepniającego potencjał

dokumenty określone w pkt VIII ust. od 5) do 7) SIWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego

wykonania Umowy. 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %

całkowitej ceny brutto podanej w ofercie dla wybranego przez Zamawiającego jednego z Wariantów, o

których mowa w pkt. IV 2) SIWZ. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie

od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 2)

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)

poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, c)

gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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. 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na

rachunek bankowy Zamawiającego:36 1130 1150 0012 1266 6620 0001 Na przelewie należy wpisać

następujący tytuł: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr.... (nr umowy zostanie nadany przez

Zamawiającego)”. 4) Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w

siedzibie Zamawiającego. 5) Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia

udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo

zobowiązywać odpowiednio poręczyciela albo gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze

wezwanie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty otrzymania wezwania, w

wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – sumy gwarancyjnej z

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wniesione w tych formach

wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez

Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważne w wysokości 100% do dnia wykonania zamówienia, plus

30 dni. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesione w ww. formach będzie ważne w wysokości

30% do dnia upływu okresu rękojmi plus 15 dni. Zabezpieczenie wniesione w tych formach powinno

zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące odpowiednio poręczenia albo gwarancji podlegają

rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencjom sądu właściwego

dla siedziby Zamawiającego. 6) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwracane przez

Zamawiającego w następujący sposób: a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30

dni od dnia podpisania Protokołu odbioru Przedmiotu Umowy; b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie

zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady. 7) Zamawiający zwraca zabezpieczenie

należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 8) Zamawiający na żądanie

wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w

innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z

oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono

zabezpieczenie. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 1)

Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. 2) Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami

jest Beata Fraś, nr tel.+48 660-012-011 oraz drogą elektroniczną adres e-mail: fras@min-pan.krakow.pl 3)

Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną na adres e-

mail: fras@min-pan.krakow.pl. Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności

wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: a) złożenie Oferty; b) zmiana Oferty; c)

powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę Oferty; d) zawarcie Umowy; e)



złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VIII SIWZ (w tym w przypadku ich złożenia w

wyniku wezwania Zamawiającego). Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi

oświadczeniami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu

zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta na „Rozbudowa i

przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z

garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i

infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44

Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków” znak: AF-272-1/2020” nie otwierać przed dniem 29.06.2020 r.,

godz.11:00. 4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednakże nie później niż 2 dni przed upływem terminu

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie później, Zamawiający może udzielić

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający

zamieści na witrynie internetowej www.min-pan.krakow.pl, na których zamieścił SIWZ oraz przekaże

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 5) Pytania należy kierować do

osoby upoważnionej do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wymienionej w ust. 2 na

adres e-mail: fras@min-pan.krakow.pl. 6) W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz

informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie

potwierdza fakt jej otrzymania.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


