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19/04/2013 S77 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje Procedura otwarta
PL-Gdańsk: Usługi projektowania architektonicznego
2013/S 077-128172
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Fiszera 14, Osoba do kontaktów: Jakub Sawicki, Gdańsk80-231, POLSKA. Tel.:
+48 586995112. Faks: +48 583416144. E-mail: jsawicki@imp.gda.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.4.2013, 2013/S
65-108744)
Przedmiot zamówienia:
CPV:71220000, 71221000, 71248000, 71320000, 71321200, 45000000, 45111200,
45111291, 45214610, 45223300, 45231300, 45233120, 45330000, 45331000, 45351000,
09331100, 09331200, 09332000
Usługi projektowania architektonicznego
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Nadzór nad projektem i dokumentacją
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Usługi projektowania systemów grzewczych
Roboty budowlane
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych
Roboty budowlane w zakresie parkingów
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
Roboty w zakresie budowy dróg
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Mechaniczne instalacje inżynieryjne
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
Słoneczne moduły fotoelektryczne
Instalacje słoneczne
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
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udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest
wymagane posiadanie specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu budynku
lub zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 23.000.000,zł brutto, o kubaturze minimum 15 tys. m3, posiadającego system BMS (z ang. Building
Management Systems) zarządzający systemami, które wykorzystują co najmniej jedno
odnawialne źródło energii;
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji
fotowoltaicznej na obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej;
b) Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie wykonał
robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie;
- co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku lub
zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,- zł
brutto, o kubaturze minimum 15 tys. m3, posiadającego system BMS zarządzający
systemami, które wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii, na podstawie
której, zostały wybudowane obiekty;
- co najmniej 1 usługę polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji
fotowoltaicznej na obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej, na
podstawie której, zrealizowano inwestycję, oraz wykonał w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budynku lub zespołu
budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 22.000.000,- zł brutto, o
kubaturze minimum 15 tys. m3, posiadającego system BMS zarządzający systemami,
które wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii;
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na
obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie złożonego oświadczenia. Zamawiający uzna warunek dotyczący
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do realizacji zamówienia, posiadającymi
odpowiednie uprawnienia budowlane:
a) osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w zakresie sporządzania
projektów architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do architektury obiektu,
posiadającą doświadczenie polegające na zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych
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uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o charakterze użyteczności
publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2,
który został zrealizowany (wybudowany);
b) osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie
sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukcji
obiektu, posiadającą doświadczenie polegające na zaprojektowaniu (w zakresie
posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o charakterze
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co
najmniej 3,5 tys. m2, który został zrealizowany (wybudowany);
c) osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w odniesieniu do instalacji
wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych sieci, posiadającą doświadczenie polegające na
zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu
budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3,
powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego system BMS zarządzający
systemami, które wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii, który został
zrealizowany (wybudowany);
d) osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w
odniesieniu do instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych sieci, posiadającą
doświadczenie polegające na zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych uprawnień) co
najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o
kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2,
posiadającego systemy, które wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii,
który został zrealizowany (wybudowany);
e) osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie
telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, posiadającą doświadczenie polegające
na zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu
budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3,
powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego system BMS zarządzający
systemami, które wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii, który został
zrealizowany (wybudowany);
f) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej
w odniesieniu do dróg;
g) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez
ograniczeń, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu budową co najmniej 1
budynku (zespołu budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co
najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego system
zarządzania budynkiem BMS, który został zrealizowany;
h) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu robotami branży elektrycznej przy
budowie co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o charakterze użyteczności
publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2,
posiadającego system BMS zarządzający systemami, które wykorzystują co najmniej
jedno odnawialne źródło energii, który został zrealizowany;
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i) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu
robotami branży instalacyjnej przy budowie co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o
charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni
netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego systemy, które wykorzystują co najmniej
jedno odnawialne źródło energii, który został zrealizowany;
j) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej i bezprzewodowej, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu
robotami branży teletechnicznej przy budowie co najmniej 1 budynku (zespołu budynków)
o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni
netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego system BMS zarządzający systemami, które
wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii, który został zrealizowany;
k) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych - posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
UWAGA!
- Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie, uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane.
- Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 ze zmianami) - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
usług turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.
- Dopuszcza się, możliwość łączenia funkcji kierownika robót elektrycznych z funkcją
kierownika robót telekomunikacyjnych, tzn. wykonywania obu funkcji przez jedną osobę,
jeżeli posiada obydwa rodzaje uprawnień.
- 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej
25.000.000,- zł;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej
10.000.000,- zł.
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2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana
będzie na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w niniejszym
postępowaniu dokumentach i oświadczeniach opisanych w pkt 7 i 8, zgodnie z formułą:
spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą:
spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i
dokumentów opisanych w pkt 9.
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.
7. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
określonych powyżej, Wykonawcy muszą złożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do
SIWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 4
do SIWZ); do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody dotyczące
najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
3) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech 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 (załącznik nr 5 do SIWZ); do wykazu Wykonawca
zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały
wykonane należycie. Wykaz wykonanych głównych usług i dowody potwierdzające
należyte wykonanie usług składają wyłącznie Wykonawcy, którzy nie zrealizowali
wymaganych robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).
5) części sprawozdań finansowych, tj. rachunki zysków i strat, a jeżeli sprawozdania
finansowe podlegały badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opiniami o badanych rachunkach, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych innych dokumentów
określających przychody netto – za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu udowodnienia,
że będzie on dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz że, stosunek łączący go z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca musi złożyć:
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - załącznik nr 22 do SIWZ);
2) dokumenty wymienione w pkt 7 ppkt 5 i 6 (dotyczące podmiotu udostępniającego);
3) oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy
muszą złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr
3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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10. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r. Poz. 231). Zgodnie z nim, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1) punkcie 9 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) punkcie 9 ppkt 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) punkcie 9 ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) punkcie 9 ppkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11
ppkt 1-4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; dokumenty te
powinny być wystawione w terminach określonych w pkt 11 ppkt 1-4.
12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 , polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 9.
13. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą złożyć:
- informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ)
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331,
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z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu
opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub
dostępu do dokumentów:
09.05.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
09.05.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
09.05.2013 (12:10)
Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest
wymagane posiadanie specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu budynku
lub zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 23.000.000,zł brutto, o kubaturze minimum 15 tys. m3, posiadającego system BMS (z ang. Building
Management Systems) zarządzający systemami, które wykorzystują co najmniej jedno
odnawialne źródło energii;
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji
fotowoltaicznej na obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej;
b) Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie wykonał
robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie;
- co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku lub
zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,- zł
brutto, o kubaturze minimum 15 tys. m3, posiadającego system BMS zarządzający
systemami, które wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii, na podstawie
której, uzyskano pozwolenie na budowę;
- co najmniej 1 usługę polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji
fotowoltaicznej na obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej, na
podstawie której, uzyskano pozwolenie na budowę, oraz wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył:

8 z 14

2013-04-19 10:45

Roboty budowlane - 128172-2013 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128172-2013:TEXT:PL:HTML

- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budynku lub zespołu
budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 22.000.000,- zł brutto, o
kubaturze minimum 15 tys. m3, posiadającego system BMS zarządzający systemami,
które wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii;
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na
obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna
warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia. Zamawiający uzna
warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do realizacji zamówienia,
posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane:
a) osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w zakresie sporządzania
projektów architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do architektury obiektu,
posiadającą doświadczenie polegające na zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych
uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o charakterze użyteczności
publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2,
który został zrealizowany (wybudowany);
b) osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie
sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukcji
obiektu, posiadającą doświadczenie polegające na zaprojektowaniu (w zakresie
posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o charakterze
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co
najmniej 3,5 tys. m2, który został zrealizowany (wybudowany);
c) osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w odniesieniu do instalacji
wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych sieci, posiadającą doświadczenie polegające na
zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu
budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3,
powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego system BMS zarządzający
systemami, które wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii, który został
zrealizowany (wybudowany);
d) osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w
odniesieniu do instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych sieci, posiadającą
doświadczenie polegające na zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych uprawnień) co
najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o
kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2,
posiadającego systemy, które wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii,
który został zrealizowany (wybudowany);
e) osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie
telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, posiadającą doświadczenie polegające
na zaprojektowaniu (w zakresie posiadanych uprawnień) co najmniej 1 budynku (zespołu
budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3,
powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego system BMS zarządzający
systemami, które wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii, który został
zrealizowany (wybudowany);
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f) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej
w odniesieniu do dróg;
g) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez
ograniczeń, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu budową co najmniej 1
budynku (zespołu budynków) o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co
najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego system
zarządzania budynkiem BMS, który został zrealizowany;
h) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu robotami branży elektrycznej przy
budowie co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o charakterze użyteczności
publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni netto co najmniej 3,5 tys. m2,
posiadającego system BMS zarządzający systemami, które wykorzystują co najmniej
jedno odnawialne źródło energii, który został zrealizowany;
i) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu
robotami branży instalacyjnej przy budowie co najmniej 1 budynku (zespołu budynków) o
charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni
netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego systemy, które wykorzystują co najmniej
jedno odnawialne źródło energii, który został zrealizowany;
j) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej i bezprzewodowej, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu
robotami branży teletechnicznej przy budowie co najmniej 1 budynku (zespołu budynków)
o charakterze użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 15 tys. m3, powierzchni
netto co najmniej 3,5 tys. m2, posiadającego system BMS zarządzający systemami, które
wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii, który został zrealizowany;
k) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych - posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
UWAGA!
- Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie, uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane.
- Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 ze zmianami) - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
usług turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.
- Dopuszcza się, możliwość łączenia funkcji kierownika robót elektrycznych z funkcją
kierownika robót telekomunikacyjnych, tzn. wykonywania obu funkcji przez jedną osobę,
jeżeli posiada obydwa rodzaje uprawnień.
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- 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej
25.000.000,- zł;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej
10.000.000,- zł.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana
będzie na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w niniejszym
postępowaniu dokumentach i oświadczeniach opisanych w pkt 7 i 8, zgodnie z formułą:
spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą:
spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i
dokumentów opisanych w pkt 9.
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.
7. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
określonych powyżej, Wykonawcy muszą złożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do
SIWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 5
do SIWZ); do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody dotyczące
najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
3) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
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okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane (załącznik nr 6 do SIWZ); do wykazu Wykonawca
zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały
wykonane należycie. Wykaz wykonanych głównych usług i dowody potwierdzające
należyte wykonanie usług składają wyłącznie Wykonawcy, którzy nie zrealizowali
wymaganych robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ).
5) części sprawozdań finansowych, tj. rachunki zysków i strat, a jeżeli sprawozdania
finansowe podlegały badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opiniami o badanych rachunkach, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych innych dokumentów
określających przychody netto – za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu udowodnienia,
że będzie on dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz że, stosunek łączący go z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca musi złożyć:
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - załącznik nr 22 do SIWZ);
2) dokumenty wymienione w pkt 7 ppkt 5 i 6 (dotyczące podmiotu udostępniającego);
3) oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy
muszą złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr
3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
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Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
10. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r. Poz. 231). Zgodnie znim, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1) punkcie 9 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) punkcie 9 ppkt 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) punkcie 9 ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) punkcie 9 ppkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik ma
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siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11
ppkt 1-4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; dokumenty te
powinny być wystawione w terminach określonych w pkt 11 ppkt 1-4.
12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 , polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 9.
13. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
Wykonawcy muszą złożyć:
- informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ)
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu
opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub
dostępu do dokumentów:
10.05.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
10.05.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
10.05.2013 (12:10)
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