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(Dyrektywa 2009/81/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w
Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Narutowicza 17B
Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-240

Punkt kontaktowy: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin,
Polska

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 914512026

Osoba do kontaktów: mgr inż. Jan MASZOREK
E-mail: rziszczecin.przetargi@wp.mil.pl

Faks: +48 914512029

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.rziszczecin.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej (w przypadku ogłoszenia publikowanego przez instytucję
zamawiającą)
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
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Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
(w przypadku ogłoszenia publikowanego
przez instytucję zamawiającą)
Ogólne usługi publiczne
Obrona

(w przypadku ogłoszenia publikowanego
przez podmiot zamawiający)
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sektor elektroenergetyczny

Środowisko

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny
Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych

Inny: (proszę określić)
Infrastruktura Wojskowa

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających:
tak
nie
(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach/podmiotach zamawiających można podać w załączniku A.)
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający:
Roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku
Konotop (PKOB 1130,1274).
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu
przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą/podmiot zamawiający

Dostawy

Usługi

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:

(Zob. kategorie usług w załączniku C3)

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
CSWL Drawsko Pomorskie
Kod NUTS:
PL42
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach: _____ albo w miesiącach: _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza maksymalny okres siedmiu lat:
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT: _____Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i _____ Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury dla zakwaterowania
wojsk w obozowisku Konotop (PKOB 1130,1274), w szczególności polegające na wykonaniu:
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1) Robót ogólnobudowlanych: rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, zbrojarskie, izolacyjne, elementy
konstrukcyjne (strop, nadproża, belki, podciągi, wieńce, słupy, schody itp.), ściany i ścianki działowe, tynki,
okładziny, roboty malarskie, podłogi i posadzki, elementy ślusarskie, dach (m.in. płyty korytkowe, geowłóknina
i membrana dachowa, docieplenie stropodachu), montaż rynien i rur spustowych, wykonanie obróbek
blacharskich, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych budynku, elewacje (m.in. docieplenie ścian, wyk.
wyprawy elewacyjnej, malowanie), stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie badań geotechnicznych.
2) Robót sanitarnych:
a) Instalacje sanitarne wewnętrzne: c.o., wodociągowa, przeciwpożarowa (hydrantowa), kanalizacyjna,
wykonanie kotłowni (kocioł olejowo – gazowy), zasilanie central wentylacyjnych, wentylacja mechaniczna,
instalacje chłodnicze, instalacje solarne, instalacja ogrzewcza, instalacja odprowadzania spalin.
b) Instalacje sanitarne zewnętrzne: roboty ziemne, rozbiórkowe, przyłącze wodociągowe, zewnętrzna
kanalizacja sanitarna, kanalizacja tłoczna, zewnętrzna kanalizacja deszczowa, drenaż rozsączający, instalacja
olejowa, modernizacja budynku hydroforni.
3) Robót elektrycznych:
a) Instalacje elektryczne wewnętrzne: rozdzielnice główne, podrozdzielnie, wykonanie tras kablowych,
wewnętrzne linie zasilające, instalacja oświetlenia (ogólne, awaryjne ewakuacyjne, przeszkodowe), instalacja
gniazd wtykowych 230V i 400 V, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, instalacja ochrony ppoż.
(wyłącznik ppoż., zasilanie centralek klap oddymiających oraz systemów sygnalizacji pożaru SAP), montaż
agregatu prądotwórczego, wykonanie zasilania gwarantowanego – UPS.
b) Instalacje elektryczne zewnętrzne: roboty ziemne, oświetlenie zewnętrzne terenu, wykonanie linii kablowych,
instalacje elektryczne w bud. 110 i 24, stacja transformatorowa 15/04/Kv.
4) Instalacji teletechnicznych:
a) Instalacje teletechniczne wewnętrzne: instalacja strukturalna: okablowanie systemu, montaż urządzeń (szaf
dystrybucyjnych, tablic rozdzielczych, paneli telefonicznych itp.), montaż urządzeń aktywnych, montaż centrali
telefonicznej, instalacja RTV, instalacja audio – video, instalacja SSWiN i STVD, instalacja sygnalizacji pożaru.
b) Instalacje teletechniczne zewnętrzne: roboty ziemne, przyłącza telekomunikacyjne (budowa kanalizacji
kablowej i rur ochronnych, wykonanie linii kablowych, montaż kabli światłowodowych, montaż elementów
aktywnych), okablowanie strukturalne – połączenia zewnętrzne (montaż kabli teletechnicznych, montaż kabli
światłowodowych).
5) Zagospodarowaniu terenu: roboty ziemne (niwelacja terenu), wykonanie dróg i parkingów o nawierzchni
betonowej oraz z kostki brukowej, wykonanie chodników, ogrodzenie terenu i wykonanie bram wjazdowych,
przygotowanie podłoża i montaż zbiorników o pojemności 100 m3 i 10 m3, wykonanie ściany śmietnika.
6) Robót geodezyjnych (celem wykonania między innymi: wytyczenia tras linii i przyłączy, wykonania
inwentaryzacji powykonawczej oraz aktualizacji mapy w Ośrodku Dokumentacji Budownictwa Wojskowego w
Rejonowym Zarządzie Infrastruktury Szczecin).
7) Wykonawca robót wykona dokumentację powykonawczą, "świadectwo charakterystyki energetycznej
budynków oraz w okresie gwarancyjnym po odbiorze końcowym robót budowlanych w pierwszym sezonie
grzewczym przeprowadzi badanie kamerą termowizyjną budynków w celu sprawdzenia poprawności
zaizolowania całego budynku i sprawdzi czy nie występują mostki termiczne na wykonanym dociepleniu
obiektu zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz. U. 2010. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami); ( Dz. U. nr 201, poz. 1240 Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw
ich charakterystyki energetycznej), oraz przekaże dla Zamawiającego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami materiały wymienione w art. 60 – „oddając do
użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i
dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje
obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem”.
8) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt
utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012
r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Materiały z rozbiórki nie podlegające utylizacji zgodnie z ww. ustawą Zamawiający
pozostawia do dyspozycji Wykonawcy.
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9) Wykonawca przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu wykona inwentaryzację fotograficzną
powykonawczą (fotografując przed wykonaniem prac i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu
porównania).
10) Wszystkie materiały i urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w
dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe i dopuszcza się możliwość ofert równoważnych o
parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej.
11) Wykonawca w ramach zawartej umowy zawiadomi ZWINB, na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o
zakończeniu robót budowlanych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45000000
45200000
45111300
45300000
45330000
45314000
45310000
45312200
45400000
45111291

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić
osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o
podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający może zobowiązać zwycięskiego oferenta do przyznania
wszystkich lub niektórych umów o podwykonawstwo w ramach procedury określonej w tytule III dyrektywy
2009/81/WE
Zwycięski oferent ma obowiązek zlecić podwykonawstwo następującej części zamówienia w ramach
procedury określonej w tytule III dyrektywy 2009/81/WE: minimalny procent: _____ (%), maksymalny
procent: _____ (%) wartości zamówienia.
Zwycięski oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie którą(-e) część(-ci) zamówienia, powyżej
wymaganego procentu, zamierza powierzyć podwykonawcom oraz poinformować o podwykonawcach, których
już wybrał
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie
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II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje,jeżeli dotyczy)
_____
Szacunkowa wartość bez VAT: 59328672.80Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i _____ Waluta:
II.2.2) Informacje o opcjach (jeżeli dotyczy)
Opcje
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji: _____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli dotyczy) _____ albo Zakres: między _____ i _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie ______ (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 17 - Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

6 / 24

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Zamawiający na etapie składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty będzie wymagał
wniesienia wadium w wysokości 1 600 000,00 PLN (art. 45, 46).
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek zgodnie z art. 131w ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych. Szczegółowe warunki finansowe zostaną określone w SIWZ, która zostanie przekazana
wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
_____
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie
bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją
zamówienia:
1) Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.
1228) Wykonawca, któremu Zamawiający udzieli Zamówienia musi posiadać:
a) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
b) zespół pracowników przewidzianych do realizacji zadania, posiadających ważne dokumenty uprawniające
do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia
stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób wymienionych w części III.2.3)
pkt. 2 ogłoszenia o zamówieniu,
c) osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów
niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE,
d) opracowaną zgodnie z art. 43 ust. 5 ww. ustawy instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz określającą zakres i warunki stosowania środków
bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Ustanawiają Lidera-pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy.
b) Wszyscy pracownicy przewidziani do kierowania robotami, wykonawcy instalacji teletechnicznych i
systemów ochrony, muszą posiadać uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej
ZASTRZEŻONE.
c) Lider jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych.
d) Wszystkie elementy zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych wykonują uprawnieni
pracownicy w przystosowanych pomieszczeniach Lidera.
e) W składanym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Lider wykazuje imiennie wszystkie osoby,
które będą wykonywały poszczególne prace związane z dostępem do informacji niejawnych.
f) Po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty w terminie 3 dni Lider dostarczy umowę , w której między
innymi będzie dokonany podział zadań ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych oraz
określone warunki i sposób realizacji umowy.
3) Załącznikiem do umowy będą Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli
ZASTRZEŻONE.
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4) Zamawiający dopuszcza do udziału w realizacji części zamówienia związanej z dostępem do informacji
niejawnych podwykonawców, pod warunkiem, że posiadają oni co najmniej takie same uprawnienia
w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca.
5) Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, z
którymi zapoznają się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych.
6) Wykonawcę zobowiązuje się do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w
trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych.
7) Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych
Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu
stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji
niejawnych, do których mają dostęp w związku z wykonaniem umowy o podwykonawstwo.
8) Zamawiający ma prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy (Podwykonawcy), którzy
mają brać udział w realizacji zamówienia, na etapie realizacji umowy, jeśli jest to konieczne w celu podniesienia
bezpieczeństwa realizowanego zamówienia.
III.1.5) Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa: (jeżeli dotyczy)
Kandydaci nieposiadający poświadczenia bezpieczeństwa mogą je uzyskać do dnia: ______
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej
wykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej
podwykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego (jeżeli dotyczy)

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
_____

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz warunek
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach określonych art. 24 ust. 1 i
art. 131e ust. 1 ww. ustawy a także posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności w zakresie pozwalającym na realizację
zamówienia.
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia przedłożyć:
1) pisemne oświadczenie wykonawcy o tym, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w
art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz pisemne oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 i art. 131e ust. 1 ww. ustawy;
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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 – Prawo zamówień
publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
– Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
- Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2
ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
8) listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo
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informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej;
2. Na potwierdzenie spełnienia wymagań
dotyczących ochrony informacji niejawnych
związanych z realizacją zamówienia, określonych w
części III.1.4) ogłoszenia o zamówieniu, do wniosku
o dopuszczenie od udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia należy załączyć:
Oświadczenie o posiadaniu:
a) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
b) zespołu pracowników przewidzianych do
realizacji zadania, posiadających ważne dokumenty
uprawniające do dostępu do informacji niejawnych
na poziomie co najmniej ZASTRZEZONE
(poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia)
oraz zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych osób
wymienionych w części III.2.3) pkt. 2 ogłoszenia o
zamówieniu,
c) osobę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną
za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów
niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEZONE,
d) opracowaną zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 182, poz. 1228) instrukcję dotyczącą
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
o klauzuli ZASTRZEZONE oraz określającą zakres
i warunki stosowania środków bezpieczeństwa
fizycznego w celu ich ochrony.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku,
jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedkładając
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy zawartym pkt. 1 ppkt 2)
oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach określonych art. 24 ust. 1 i art.
131e ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.
1 ppkt 2), 3), 4) i 6) składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania
się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
c) nie zalega z uiszczeniem 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 organy - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w
pkt.1 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 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w
pkt. 1 ppkt 7) składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
6. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt .1 ppkt. 3), 4), 5) i 6), 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.
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy
– Prawo zamówień publicznych, 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
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art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie
wynikać czy wykonawca spełnił ww. warunki.

III.2.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i
finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do
ich wykluczenia)

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i
finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić
do ich wykluczenia) (jeżeli dotyczy)

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
_____

Jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia
wykonanie zamówienia tj.: posiada opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę o minimalnej wysokości 25 000 000,00 zł.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku do
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia należy załączyć:
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę o minimalnej
wysokości 25 000 000,00 zł.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów (jeżeli dotyczy)
_____

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
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Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub
zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do
ich wykluczenia)

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/
lub zawodowych podwykonawców (które mogą
prowadzić do ich wykluczenia) (jeżeli dotyczy)

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
_____

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończyli roboty budowlane polegające na
wykonaniu budowy budynku lub budynków,
obejmujące roboty ogólnobudowlane, sanitarne,
elektryczne, teletechniczne w zakresie wykonania
systemów ochrony włamania i napadu (SSWiN),
telewizji dozorowej CCTV, instalacji sygnalizacji
pożaru wraz z budową infrastruktury drogowej o
wartości 40 000 000,00 zł łącznie, w tym budynek
o kubaturze 35 000,00 m3 oraz wykonali przyłącza
zewnętrzne na wartość 5 000 000,00 zł.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku do
wniosku o dopuszczenie od udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia należy załączyć:
Wykaz robót budowlanych, określonych w pkt.
1, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
1) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności:
a) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
legitymująca się stażem pracy w charakterze

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów (jeżeli dotyczy)
_____
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kierownika budowy nie krótszym niż 3 lata (kierownik
budowy) – minimum 1 osoba,
b) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
(kierownik robót) – minimum 1 osoba,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych – minimum 1
osoba,
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń – minimum 1 osoba,
e) telekomunikacyjnej lub równoważne bez
ograniczeń oraz wpisaną na listę kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego
(kierownik robót) – minimum 1 osoba,
f) drogowej – minimum 1 osoba,
2) osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia i posiadają uprawnienia:
a) w zakresie instalowania systemów alarmowych
klasy SA-4 posiadające świadectwo ukończenia
kursu w zakresie instalowania systemów i
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego – minimum 2 osoby,
b) geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów
sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych – minimum 1 osoba.
UWAGA:
- Zamawiający uzna spełnienie warunku wpisania na
listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia
technicznego jeżeli osoba wymieniona w pkt 2 ppkt
1) lit. d) bądź osoba wymieniona w pkt 2 ppkt 1) lit. e)
będą wpisane na ww. listę.
- Osoby ww. oraz kierownik firmy i pełnomocnik
ds. ochrony informacji niejawnych muszą posiadać
ważne dokumenty uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych na poziomie co najmniej
ZASTRZEŻONE (poświadczenia bezpieczeństwa
lub upoważnienia) oraz zaświadczenia stwierdzające
odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku do
wniosku o dopuszczenie od udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia należy załączyć:
Wykaz osób, określonych w pkt. 2, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonywania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
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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. 12
a oraz innych przepisów ustawy – Prawo Budowlane
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie
wynikać czy wykonawca spełnił ww. warunki.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: _____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi
tak
nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna
Negocjacyjna
przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców 5
albo
Przewidywana minimalna liczba _____ i, jeżeli dotyczy, liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Do składania ofert zostanie zaproszonych 5 Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
złożą wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu spełniające warunki określone przez Zamawiającego
w tymże ogłoszeniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest
zbyt niska (mniej niż 3 Wykonawców), aby zapewnić rzeczywistą konkurencję, Zamawiający może: 1)
zawiesić postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie o zamówieniu, określając z zastosowaniem
przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, nowy termin składania wniosków albo unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie
o udzielenie zamówienia - w tym przypadku Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu wszystkich
Wykonawców, którzy odpowiedzieli na pierwsze lub drugie ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału
w postępowaniu, albo 2) unieważnić postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. W
przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wpłynie większa od 5 liczba wniosków spełniających
warunki udziału w postępowaniu Zamawiający dokonując ich oceny będzie kierował się następująca zasadą:
- za każde kolejne ponad wymagane do potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, a ujęte w
“Wykazie robót” zrealizowane przez wykonawcę w sposób należyty tj. zgodny z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym polegającym na
wykonaniu budowy budynku(ów) obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne,
teletechniczne w zakresie wykonania systemów ochrony włamania i napadu (SSWiN), telewizji dozorowej
CCTV, instalacji sygnalizacji pożaru wraz z budową infrastruktury drogowej Zamawiający przyzna 1 pkt. za
każde pełne 1 000 000,00 zł. W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów Zamawiający w pierwszej
kolejności zaprosi Wykonawcę, którego łączna wartość robót budowlanych będzie wyższa.
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
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albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający: (jeżeli
dotyczy)
53/OB/RB/14
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ (dd/mm/rrrr)
Dokumenty odpłatne

Godzina: _____

tak

nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 13/05/2014 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
jest znana)
Data: ______ (dd/mm/rrrr)
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IV.3.6) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

tak

nie

jeżeli tak, Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

nie

jeżeli tak, Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.3) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do umowy na warunkach określonych w projekcie umowy,
który jako złącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie przekazany Wykonawcom
zaproszonym do składania ofert.
3. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, z którym podpisze umowę wniesienia Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
4. Za podwykonawcę nie uznaje się:
1) podmiotu, na który wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ,
podmiotu, który może wywierać dominujący wpływ na wykonawcę, podmiotu, który jako wykonawca podlega
dominującemu wpływowi innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad
określających jego działanie, w związku z:
a) posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego pod dominującym wpływem lub
b) posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego podmiotu, lub
c) prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu;
2) grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania części zamówienia udzielonego
wykonawcy;
3) podmiotu powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 2), w sposób określony w pkt 1).
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy
ul. Postępu 17a
Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 02-676

Państwo Polska (PL)

Tel. +48 224587840

E-mail uzp@uzp.gov.pl

Faks +48 224587800

Adres internetowy URL _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa _____
Adres pocztowy
_____
Miejscowość _____

Kod pocztowy _____
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Państwo _____

Tel. _____

E-mail _____

Faks _____

Adres internetowy URL _____
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy
ul. Postępu 17a
Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy02-676

Państwo _____

Tel. +48 224587801

E-mail odwolania@uzp.gov.pl

Faks +48 224587800

Adres internetowy URL http://http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
11/04/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-049333
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów):
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej/innego podmiotu zamawiającego, w imieniu której/którego
dokonuje zakupu instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C3 – Obronność i bezpieczeństwo

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2009/81/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi związane z zagraniczną pomocą wojskową

3

Usługi w dziedzinie obrony, usługi w dziedzinie obrony wojskowej oraz usługi w
dziedzinie obrony cywilnej

4

Usługi w zakresie działalności detektywistycznej i ochroniarskiej

5

Usługi transportu lądowego

6

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

7

Transport poczty drogą lądową i lotniczą

8

Usługi transportu kolejowego

9

Usługi transportu wodnego

10

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

11

Usługi telekomunikacyjne

12

Usługi finansowe: Usługi ubezpieczeniowe

13

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

14

Usługi badawcze i rozwojowe [2] oraz badania diagnostyczne

15

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

16

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [3] i usługi z nimi związane

17

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

18

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

19

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

20

Usługi w zakresie szkolenia i symulacji w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Kategoria nr [4]

Przedmiot

21

Usługi hotelarskie i restauracyjne

22

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

23

Usługi prawnicze

24

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [5]

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu załącznika I do dyrektywy 2009/81/WE.
2 Z wyjątkiem usług badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 13 lit. j) dyrektywy 2009/81/WE.
3 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
4 Kategorie usług w rozumieniu załącznika II do dyrektywy 2009/81/WE.
5 Z wyjątkiem umów o pracę.
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