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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69168-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
2016/S 042-069168

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Agencja Rozwoju Miasta S.A.
ul. Lema 7
31-571 Kraków
POLSKA
Tel.:  +48 123491103
E-mail: przetargi@arm.krakow.pl 
Faks:  +48 122909960
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.arm.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
Inny: zarządzanie i wynajem nieruchomości

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie elementów zabezpieczenia przeciwpowodziowego Tauron Arena Kraków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kraków.
Kod NUTS PL213

mailto:przetargi@arm.krakow.pl
www.arm.krakow.pl


Dz.U./S S42
01/03/2016
69168-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 10

01/03/2016 S42
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 10

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z instalacją dostarczonych rzeczy, polegające na wykonaniu
mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej (dalej zwanego msop), wraz z wyposażeniem oraz
zamontowanie urządzeń w rurach kanałowych zapobiegających przedostawaniu się wody deszczowej
(powodziowej) z zewnętrznej instalacji sieci kanalizacji deszczowej i ścieków bytowych do obiektów (zwanych
dalej zaworami) w Tauron Arena Kraków.
Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część 1 zamówienia obejmuje:
dostawę i montaż grodzi metalowych msop wraz z wyposażeniem,
Część 2 zamówienia obejmuje:
dostawę i montaż w rurach kanałowych systemowych zaworów zwrotnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (części 1 i części 2 zamówienia) został zawarty w załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45246400, 45330000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 35 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa i montaż grodzi metalowych msop wraz z wyposażeniem,
1) Krótki opis

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną:
„Projekt warsztatowy grodzi przeciwpowodziowych w systemie DPS 2000 wraz z niezbędnymi elementami
montażowymi i kotwiącymi dla hali widowiskowo sportowej Kraków Czyżyny”. Cadena Group. Marzec 2014
(załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 5.1).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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45246400, 45330000

3) Wielkość lub zakres
Zakres rzeczowy Części 1. obejmuje wykonanie wszystkich robót pozwalających na skuteczne zastosowanie
msop, a w tym m.in:
— dostawę wszystkich elementów msop do wykorzystania w przypadku wystąpienia zagrożenia powodzią lub
zalaniem pomieszczeń „Tauron Arena Kraków”,
— jednorazowy montaż msop do zainstalowanych elementów stałych i jednorazowy demontaż elementów
podlegających magazynowaniu (w celach szkolenia i odbioru końcowego),
— szkolenie w zakresie montażu i demontażu elementów msop, z wydaniem imiennych świadectw (imiennych
certyfikatów) z przeprowadzonego szkolenia dla osób przeszkolonych (szkolenie teoretyczne i praktyczne),
— przekazanie instrukcji użytkowania msop,
— instalacja (roboty budowlane) elementów stałych (elementy prowadzące, płyty kotwiące, przyłączy
ściennych),
— wykonanie (roboty budowlane) fundamentu na wjeździe do zewnętrznego garażu podziemnego od strony
południowej – pkt 5.1, rys. KW-10,
— odtworzenie – przywrócenie do stanu pierwotnego (roboty budowlane) istniejącej substancji obiektów
(elewacji ścian, ścian, nawierzchni, itp.; izolacji termicznej, akustycznej, warstw malarskich, tynków,
zabezpieczeń przeciwogniowych, instalacji i jej działania, itp.),
— demontaż (roboty budowlane) kolidujących z msop odcinków rurociągów wraz z izolacją termiczną i armaturą
do mrożenia lodowiska w „małej hali”.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 35 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawę i montaż w rurach kanałowych systemowych zaworów zwrotnych
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zainstalowanie w kanałowej instalacji sieci zewnętrznej (deszczowej i ścieków
bytowych) zaworów zwrotnych, blokujących cofanie wód (powodziowych, deszczowych, ścieków bytowych
z przepełnionego odbiornika) do obiektów „Tauron Arena Kraków”. Systemowe przeciwpowodziowe zawory
zwrotne, nie mogą powodować istotnej dla eksploatacji zmiany przepływu, zmieniać istniejącego stanu i jakości
sieci, a gabaryt zaworu nie może zajmować przestrzeni w studni. Dostęp do rur instalacyjnych jest tylko w
studniach (D100cm i D120cm).
Rozwiązaniem spełniającym powyższe jest zamontowanie zaworu zwrotnego „WaStop®” ze stali nierdzewnej
do instalacji wewnątrz istniejącej rury dostępnej ze studni (lub wyrobu równoważnego nie gorszej jakości,
z wykluczeniem tzw. zaworów „kaczy dziób”). Szczegółowy wykaz zaworów przedstawia załącznik nr 1 do
SIWZ.
Montaż zaworów (ilości, średnice) zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta, przy pomocy zalecanych
narzędzi, pod nadzorem producenta (autoryzowanego dystrybutora); lokalizacje zgodnie z pkt 5.2. załącznika nr
1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45246400, 45330000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 35 (od udzielenia zamówienia)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium:
W zakresie części 1 zamówienia: w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
W zakresie części 2 zamówienia: w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP nr 06 1020 2892 0000 5902 0444 7744,
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – tekst jednolity – Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z
późn. zmianami).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały
okres związania ofertą.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

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: 5.1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp,
5.1.2. spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności:
a) W zakresie części 1 i części 2 zamówienia Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o Oświadczenie
dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik do Formularza oferty będącego integralną częścią
SIWZ.
b) W zakresie części 1 zamówienia Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
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Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował dostawy
(wraz z montażem) elementów msop, na budynkach użyteczności publicznej

o kubaturze minimum 20 000 m3 (każdy), o wartości łącznie minimum 300 000 PLN netto.
Ocena spełnienia warunku w zakresie części 1 zamówienia będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie
spełnia, w oparciu o Oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik do Formularza oferty
będącego integralną częścią SIWZ oraz w oparciu o Wykaz głównych dostaw załączony do oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W zakresie części 2 zamówienia Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował
przynajmniej trzy dostawy (wraz z montażem) zaworów zwrotnych typu „WaStop®” do instalacji kanalizacji sieci
zewnętrznych (lub wyrobu równoważnego nie gorszej jakości, z wykluczeniem tzw. zaworów „kaczy dziób”) o
średnicach od 100 mm do 300 mm.
Ocena spełnienia warunku w zakresie części 1 zamówienia będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie
spełnia, w oparciu o Oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik do Formularza oferty
będącego integralną częścią SIWZ oraz w oparciu o Wykaz głównych dostaw załączony do oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt.
5.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 5.1.2 spełniać muszą łącznie
wszyscy Wykonawcy.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga
złożenia w ofercie dokumentów dotyczących: 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.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w celu spełnienia warunków określonych w pkt
5.1.2. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4
ustawy Pzp (załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia / nie
spełnia.
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6.1.2. W zakresie części 1 i/lub części 2 zamówienia:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do
SIWZ).
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są:
1. Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt.1.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o „Wykaz
głównych dostaw ” załączony do Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w zakresie części 1 i części 2
zamówienia), o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
6.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
6.2.2 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Uwaga: Odpis z właściwego rejestru musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione
w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu
zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby),
6.2.3. 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,
6.2.4. 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 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,
6.2.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8
ustawy, wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2.8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ);
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
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administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, 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.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymienionych w pkt 6.2.2. – 6.2.4. i pkt 6.2.6 powyżej – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymienionych w pkt 6.2.5. i pkt 6.2.7. powyżej 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, 10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) i pkt 6.2.5. i pkt 6.2.7 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a dokument o którym mowa w pkt b) powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2.1. – 6.2.8. powyżej.
Zamówienie może zostać udzielone tylko wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w SIWZ, powinny zostać przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub
notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą
wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art.26 ust.2b Ustawy Pzp).
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust. 2b Ustawy Pzp., odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące
każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego
dany dokument dotyczy, chyba, że taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia / nie
spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi znajdować się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana
metoda 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o Oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi
załącznik do Formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca
musi dysponować specjalistycznymi maszynami, urządzeniami, przyrządami i narzędziami niezbędnymi do
wykonania w/w zakresu usługi.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o Oświadczenie
dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik do Formularza oferty będącego integralną częścią
SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Najniższa cena. Waga 90
2. Wydłużenie czasu trwania gwarancji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ARM/04/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie



Dz.U./S S42
01/03/2016
69168-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 10

01/03/2016 S42
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 10

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.4.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 11.4.2016 - 10:15
Miejscowość:
Agencja Rozwoju Miasta S.A., budynek Tauron Arena Kraków, ul. S. Lema 7, 31-571 Kraków, poziom C, sala
konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
Wykonawca może ponadto w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.
Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI Ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.2.2016

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

