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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Agencja Rozwoju Miasta S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Lema 7

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  31-571 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 123491103

Osoba do kontaktów:  Grzegorz Bednarczyk

E-mail:  przetargi@arm.krakow.pl Faks:  +48 122909960

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.arm.krakow.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) http://www.arm.krakow.pl/arm/przetargi

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 dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)
Zarządzanie i wynajem nieruchomości

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach 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 zamawiającą :
Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON Arena Kraków

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 Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  1

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
_____

Kod NUTS:  PL213

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

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____
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II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w TAURON Arena Kraków usług w zakresie konserwacji urządzeń i
systemów.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719). Zakres czynności konserwacyjnych i sposób ich wykonywania
określony jest w Załącznikach od nr 1.1 do nr 1.8. do SIWZ, sposób ich realizacji jest doprecyzowany w
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń i instalacji. Zamówienie obejmuje również
dostawę, wymianę i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych takich jak źródła światła (według limitów
określonych w Załącznikach od nr 1.1 do nr 1.8 do SIWZ) oraz materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry,
smary, oleje, środki czyszczące itp. (określonych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchowej (DTR)).
Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się podmiotami lub/i specjalistami posiadającymi odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia zawodowe, licencje, certyfikaty itp.
Zamówienie podzielone jest na 8 części (wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części):
- konserwacja systemów przeciwpożarowych
- konserwacja stolarki drzwi i bram
- konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu
- konserwacja systemu wentylacji
- konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych
- konserwacja systemu trybun składanych
- konserwacja separatorów, pomp, CO, CT
- konserwacja wciągarek i riggingu

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50000000  
Dodatkowe przedmioty 50510000  
 50711000  
 50712000  
 50720000  
 50532000  
 50730000  
 50232110  
 50330000  
 50340000  
 50721000  
 50740000  

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

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
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wszystkich części

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

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Wartość zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających) wynosi 3 389 764,73 zł.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  5084647.10    Waluta :  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 jest znana)  _____  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 :  37   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
- w przypadku złożenia oferty na część 1 (konserwacja systemów przeciwpożarowych) – 8000 zł,
- w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja stolarki drzwi i bram) – 3000 zł,
- w przypadku złożenia oferty na część 3 (konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – 4000 zł,
- w przypadku złożenia oferty na część 4 (konserwacja systemu wentylacji) – 7000 zł,
- w przypadku złożenia oferty na część 5 (konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych) – 6000 zł,
- w przypadku złożenia oferty na część 6 (konserwacja systemu trybun składanych) – 3000 zł,
- w przypadku złożenia oferty na część 7 (konserwacja separatorów, pomp, CO, CT) – 1500 zł.
- w przypadku złożenia oferty na część 8 (konserwacja wciągarek i riggingu) – 1500 zł.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do
wniesienia wadium w kwocie odpowiadającej sumie wadiów dotyczących części, na które składa ofertę.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Płatności za poszczególne przeglądy, zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozliczenia i płatności będą dokonywane w złotych
polskich.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu pełnomocnictwa ustanawiającego takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo może być złożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy
będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić umowę regulującą
współpracę tych wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:
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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. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) nie mogą podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy
z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, dalej zwanej „ustawą”)
oraz
b) w przypadku złożenia oferty na część 3 muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają aktualne
uprawnienia: certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 o
substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.
poz. 881) uprawniający do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu,
stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
2. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dostępnego na stronie www.arm.krakow.pl/arm/przetargi);
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
dostępnego na stronie www.arm.krakow.pl/arm/przetargi);
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku
Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
5–8, 10 i 11 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 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;
g) 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;
h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, dostępnego na stronie www.arm.krakow.pl/
arm/przetargi);
i) w przypadku ofert składanych na część 3 zamówienia – aktualny dokument potwierdzający posiadanie
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania – na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w punkcie 1b (certyfikat dla przedsiębiorców
zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881) uprawniający do prowadzący
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działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, stacjonarnych urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepła).
3. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków
określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy, natomiast warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy (w tym
wskazane w pkt 1b) mogą oni spełniać łącznie – odpowiednie uprawnienia muszą posiadać ci spośród
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą wykonywać odpowiedni element
zamówienia;
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2a składa pełnomocnik Wykonawców lub składają je osoby uprawnione
do reprezentacji wszystkich Wykonawców wspólnie;
c) dokumenty, o których mowa w pkt. 2b-2h, składane są w ofercie dla każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
d) pozostałe dokumenty składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki, z
zastrzeżeniem iż uprawnienia wskazane w punkcie 2i muszą posiadać ci spośród Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą wykonywać odpowiedni element zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2c, 2d, 2e, 2g składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
ii) 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;
iii) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2f 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;
c) dokumenty, o których mowa w pkt. 4a i 4b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt. 4a ppkt. ii, który
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4a lub 4b, 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. Postanowienia pkt. 4c stosuje się
odpowiednio.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych
podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 3 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 2b-2g. Pkt 4 stosuje się odpowiednio
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, 4 i 5 mogą być składane wyłącznie w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie to musi być dokonane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy), z zastrzeżeniem, że:
a) dokumenty, o których mowa w pkt 2b i 2h mogą być złożone tylko w formie pisemnej (oryginału);
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie
publiczne muszą znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia.
2. W celu potwierdzenia powyższych warunków
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dostępnego na
stronie www.arm.krakow.pl/arm/przetargi).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie
publiczne muszą posiadać wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny i dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują:
i) w przypadku złożenia oferty na część 1 (konserwacja
systemów przeciwpożarowych) – usługi polegające
na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i
instalacji w zakresie systemów przeciwpożarowych w
co najmniej dwóch różnych budynkach użyteczności
publicznej. Każdy z tych budynków powinien posiadać
kubaturę powyżej 100 000 m3, instalację elektryczną o
mocy powyżej 1 MW oraz powinien być przystosowany
do obsługi maksymalnej ilości użytkowników w liczbie
co najmniej 1500 osób. Usługi w każdym z budynków
muszą obejmować konserwację co najmniej systemu
SAP składającego się minimum z 1500 czujek detekcji
pożaru, systemu DSO składającego się minimum z
200 głośników oraz systemu gaszenia składającego
się minimum z 500 tryskaczy. Ponadto czynności
wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować
testy falowników oddymiania, test czujek SAP, test
zaworów alarmowych instalacji tryskaczowej. Wartość
usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż
280 000 zł brutto.
ii) w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja
stolarki drzwi i bram) – usługi polegające na
konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń
w zakresie konserwacji stolarki drzwi i bram p.poż
i oddzieleń p.poż w co najmniej dwóch różnych
budynkach użyteczności publicznej. Każdy z tych
budynków powinien być przystosowany do obsługi
maksymalnej ilości użytkowników w liczbie co najmniej
1500 osób. Usługi w każdym z budynków muszą
obejmować konserwację co najmniej 200 sztuk drzwi
p.poż. Ponadto czynności wykonywane w każdym z
budynków muszą być zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych
obiektów budowlanych i terenów - § 3 pkt 2 i 3. Wartość
usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż
60 000 zł brutto.
iii) w przypadku złożenia oferty na część 3
(konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – usługi
polegające na konserwacji, przeglądach technicznych
urządzeń i instalacji w zakresie systemów klimatyzacji
i chłodu w co najmniej dwóch różnych budynkach.
Każdy z tych budynków powinien posiadać kubaturę
powyżej 80 000 m3 oraz instalację chłodniczą o mocy
powyżej 1 MW. Usługi w każdym z budynków muszą
obejmować konserwację co najmniej 4 sztuk agregatów
wody lodowej, 150 urządzeń typu klimakonwektor lub
split. Ponadto czynności wykonywane w każdym z
budynków muszą obejmować konserwację urządzeń
zawierających zarówno czynnik glikolowy jak i
freonowy, które współpracują z wentylacją bytową
budynku oraz pomiar ciśnienia ssania i tłoczenia
sprężarek agregatów chłodniczych. Wartość usług w
każdym z budynków nie może być mniejsza niż 88 000
zł brutto.
iv) w przypadku złożenia oferty na część 4
(konserwacja systemu wentylacji) – usługi polegające
na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń
i instalacji w zakresie systemów wentylacji w co
najmniej dwóch różnych budynkach typu biurowego,
zamieszkania zbiorowego bądź budynkach
użyteczności publicznej. Każdy z tych budynków
powinien posiadać kubaturę powyżej 100 000 m3,
instalację elektryczną o mocy powyżej 1 MW oraz
powinien być przystosowany do obsługi maksymalnej
ilości użytkowników w liczbie co najmniej 2500 osób.
Usługi w każdym z budynków muszą obejmować
konserwację co najmniej 15 central wentylacji bytowej,
a łączna ilość maksymalnej wymiany powietrza musi
wynosić co najmniej 180 000 m3/h. Ponadto czynności
wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować
dostawę, wymianę i utylizację wkładów filtracyjnych
central wentylacji bytowej. Wartość usług w każdym z
budynków nie może być mniejsza niż 185 000 zł brutto.
v) w przypadku złożenia oferty na część 5 (konserwacja
systemów słabo- i silnoprądowych) – usługi polegające
na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i
instalacji w zakresie systemów słabo- i silnoprądowych
w co najmniej dwóch różnych budynkach. Każdy
z tych budynków powinien posiadać instalację
elektryczną o mocy powyżej 1 MW. Usługi w każdym
z budynków muszą obejmować konserwację systemu
CCTV z co najmniej 150 kamerami, system BMS
integrujący co najmniej 3000 punktów oraz konserwację
transformatorów i agregatów prądotwórczych. Ponadto
czynności wykonywane w każdym z budynków
muszą obejmować pomiary rezystancji izolacji oraz
skuteczności zerowania dla co najmniej 200 punktów.
Wartość usług w każdym z budynków nie może być
mniejsza niż 160 000 zł brutto.
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vi) w przypadku złożenia oferty na część 6
(konserwacja systemu trybun składanych) – usługi
polegające na konserwacji, przeglądach technicznych
urządzeń i instalacji w zakresie co najmniej dwóch
systemów trybun składanych, z których każdy posiada
co najmniej 1000 miejsc siedzących na trybunach i
posiada co najmniej jedną trybunę, której składanie
odbywa się poprzez stały system elektryczny. Wartość
usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż
50 000 zł brutto.
vii) w przypadku złożenia oferty na część 7
(konserwacja separatorów, pomp, CO, CT) – usługi
polegające na konserwacji, przeglądach technicznych
urządzeń i instalacji w zakresie separatorów, pomp, CO
i CT w co najmniej dwóch różnych budynkach, które
posiadają moc cieplną powyżej 1 MW. Usługi w każdym
z budynków muszą obejmować konserwację instalacji
ciepła technologicznego z co najmniej 100 odbiornikami
oraz co najmniej 2 separatorów tłuszczów. Ponadto
czynności wykonywane w każdym z budynków muszą
obejmować opróżnianie separatorów z nieczystości.
Wartość usług w każdym z budynków nie może być
mniejsza niż 30 000 zł brutto.
viii) w przypadku złożenia oferty na część 8
(konserwacja wciągarek i riggingu) – usługi polegające
na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i
instalacji w zakresie wciągarek w co najmniej dwóch
różnych budynkach. Każdy z tych budynków powinien
posiadać łączną ilość urządzeń typu wciągarki zdolną
do udźwigu co najmniej 10 ton. Usługi w każdym z
budynków muszą obejmować konserwację co najmniej
10 wciągarek. Ponadto czynności wykonywane w
każdym z budynków muszą obejmować czynności
wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego
spełniające warunki rocznego odbioru. Wartość usług w
każdym z budynków nie może być mniejsza niż 15 000
zł brutto.
Ilekroć w punktach i–viii powyżej mowa o budynku
użyteczności publicznej, należy przez to rozumieć
budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług,
w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy lub socjalny.
W przypadku usług nadal wykonywanych do oceny
spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część
usług już wykonaną.
Ta sama usługa może być użyta dla wykazania
spełnienia kilku spośród warunków wymienionych w
punktach i–viii.
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b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – co najmniej:
i) w przypadku złożenia oferty na część 1 (konserwacja
systemów przeciwpożarowych) – co najmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe
i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2.
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 5. urządzenia
elektrotermiczne; 9. elektryczne urządzenia w
wykonaniu przeciwwybuchowym; 10. aparatura
kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.),
- jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe
i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 1.
kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i
gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami
pomocniczymi; 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji
i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy,
ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej
50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz
instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia
automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.);
ii) w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja
stolarki drzwi i bram) – co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne
SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje
i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym
niż 1 kV; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.);
iii) w przypadku złożenia oferty na część 3
(konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – co
najmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe
i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 5.
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urządzenia elektrotermiczne; 10. aparatura kontrolno-
pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń
i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.),
- jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i
eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach takich
jak: 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe,
płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z
urządzeniami pomocniczymi; 2. sieci i instalacje
cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle
ciepła powyżej 50 kW; 5. urządzenia wentylacji,
klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy
powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20
kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów
technicznych; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa
i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń
i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.),
- jedną osobą posiadającą aktualny certyfikat F gazowy
kat. 1, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz.U. poz. 881) uprawniający do kontroli szczelności
urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
iv) w przypadku złożenia oferty na część 4
(konserwacja systemu wentylacji) – co najmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe
i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach:
5. urządzenia elektrotermiczne; 6. urządzenia do
elektrolizy; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.),
- jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe
i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach:
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami
pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 4.
przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej
wody, o mocy powyżej 50 kW; 5. urządzenia wentylacji,
klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
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6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy
powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20
kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów
technicznych; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa
i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń
i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.);
v) w przypadku złożenia oferty na część 5 (konserwacja
systemów słabo- i silnoprądowych) – co najmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe
i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2.
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 3. urządzenia,
instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej
1 kV; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej
50 kW; 5. urządzenia elektrotermiczne; 7. sieci
elektrycznego oświetlenia ulicznego; 10. aparatura
kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.),
- jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe
i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 7.
sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje
sprężonego powietrza i gazów technicznych; 8.
urządzenia do składowania, magazynowania
i rozładunku paliw, o pojemności składowania
odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 10. aparatura
kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej
regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt
1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do
wykonywania pomiarów kontrolnych do 1 kV – zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.);
vi) w przypadku złożenia oferty na część 6
(konserwacja systemu trybun składanych) – co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i
eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2.
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urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napięciu nie wyższym niż 1kV; 10. aparatura
kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.);
vii) w przypadku złożenia oferty na część 7
(konserwacja separatorów, pomp, CO, CT) – co
najmniej:
- jedną osobą posiadającą dozorowe i eksploatacyjne
SEP w grupie G-1 w punktach: 3. urządzenia,
instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej
1 kV; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50
kW; 5. urządzenia elektrotermiczne; 10. aparatura
kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 – zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.),
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2
w punktach: 2. sieci i instalacje cieplne wraz z
urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej
50 kW; 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary
i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy,
ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej
50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz
instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8. urządzenia do składowania, magazynowania
i rozładunku paliw, o pojemności składowania
odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 10. aparatura
kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej
regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt
1-9 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
viii) w przypadku złożenia oferty na część 8
(konserwacja wciągarek i riggingu) – co najmniej:
- dwiema osobami posiadającymi uprawnienia
dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1
w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1
kV – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
Ponadto każda z tych osób musi posiadać uprawnienia
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UDT do konserwacji wciągników i wciągarek w zakresie
wyposażenia mechanicznego (kategorie M I–IV) oraz
uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia
elektrycznego (kategorie E I–IV).
Ta sama osoba może być użyta dla wykazania
spełnienia kilku spośród warunków wymienionych w
punktach i–viii powyżej.
2. W celu potwierdzenia powyższych warunków
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dostępnego na
stronie www.arm.krakow.pl/arm/przetargi);
b) wykaz wykonanych lub wykonywanych 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
– na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w
punkcie 1a (według wzoru stanowiącego załącznik 6 do
SIWZ, dostępnego na stronie www.arm.krakow.pl/arm/
przetargi);
c) dowody w postaci dokumentów, potwierdzające,
że usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt
2b zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodem może być poświadczenie (z tym, że w
odniesieniu do nadal wykonywanych usług powinno
być ono wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert), a jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie
wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w
wykazie zostały wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów;
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – na
potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie
1b (według wzoru stanowiącego załącznik 7 do SIWZ,
dostępnego na stronie www.arm.krakow.pl/arm/
przetargi);
3. 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.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić dowód, iż Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na
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okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia
(wraz z wykazaniem, że osoby podpisujące te dowody
były upoważnione do reprezentacji tych podmiotów,
np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa). Dowody
mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez
wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter
stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu
w wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) warunki, o których mowa w pkt 1a i 1b mogą spełniać
łącznie;
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2a składa
pełnomocnik Wykonawców lub składają je osoby
uprawnione do reprezentacji wszystkich Wykonawców
wspólnie;
c) dokumenty, o których mowa w pkt 2b, 2c i 2d
składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy
spełniają określone warunki.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i 3 mogą
być składane wyłącznie w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez
Wykonawcę (poświadczenie to musi być dokonane
przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy), z zastrzeżeniem, że:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 2a oraz pisemne
zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3 może być
złożone tylko w formie pisemnej (oryginału);
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

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 :
_____
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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:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

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:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

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. Cena 95 6. _____ _____
2. Termin realizacji oceny technicznej 5 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
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:   (jeżeli dotyczy)
ARM/15/2016

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:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  01/08/2016  Godzina:  12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 01/08/2016        (dd/mm/rrrr)    Godzina12:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, Kraków
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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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: 
2019

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 przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy) w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na świadczeniu
takich samych usług w kolejnym okresie czasu, zwiększeniu częstotliwości czynności lub zleceniu dodatkowych
czynności o tym samym charakterze w obiektach Zamawiającego.
2) Szczegółowe informacje i wymagania Zamawiającego są sformułowane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dostępnej na stronie: http://www.arm.krakow.pl/arm/przetargi.

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:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ 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)
Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej, na zasadach szczegółowo opisanych w dziale VI ustawy. Wobec ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
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uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.

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

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
17/06/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-077484
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ 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)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ 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
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (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   Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON
Arena Kraków

Część nr : 1      Nazwa : Konserwacja systemów przeciwpożarowych

1) Krótki opis:
- stacje pożarowe tryskaczowe – działka wodne
- zbiornik wodny
- instalacja gaszenia gazem
- system SAP
- system DSO
- wentylacja oddymiająca
- oświetlenie awaryjne
- baterie UPS - akumulatory

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50000000  
Dodatkowe przedmioty 50510000  
 50711000  
 50712000  
 50720000  
 50532000  

3) Wielkość lub zakres:
Wartość części zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających) wynosi 825 612,50 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

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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_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON
Arena Kraków

Część nr : 2      Nazwa : Konserwacja stolarki drzwi i bram

1) Krótki opis:
- stolarka wewnętrzna i zewnętrzna
- bramy rozwierane
- bramy rolowane
- drzwi i bramy pożarowe

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50000000  
Dodatkowe przedmioty 50712000  

3) Wielkość lub zakres:
Wartość części zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających) wynosi 299 803,00 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON
Arena Kraków

Część nr : 3      Nazwa : Konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu

1) Krótki opis:
- agregaty mroźnicze lodowiska
- agregaty chłodnicze dla klimakonwektorów i wentylacji
- instalacja chłodu oraz odprowadzenie skroplin
- klimatyzatory i klimakonwektory

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50000000  
Dodatkowe przedmioty 50510000  
 50711000  
 50730000  

3) Wielkość lub zakres:
Wartość części zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających) wynosi 392 199,23 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON
Arena Kraków

Część nr : 4      Nazwa : Konserwacja systemu wentylacji

1) Krótki opis:
- wentylacja bytowa – wentylatory
- centrale wentylacyjne
- system napowietrzania klatek schodowych

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50000000  
Dodatkowe przedmioty 50712000  
 50730000  

3) Wielkość lub zakres:
Wartość części zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających) wynosi 660 400,00 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON
Arena Kraków

Część nr : 5      Nazwa : Konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych

1) Krótki opis:
- instalacje główne i rozdzielcze
- stacje trafo i agregaty prądotwórcze
- instalacje ogrzewania elektrycznego
- instalacje elektryczne wewnętrzne
- urządzenia teletechniczne
- instalacje odgromowe
- instalacje niskoprądowe – cctv, sms, bms, sni, kd, sswin, detekcja lpg, monitoring konstrukcji
- oświetlenie – oprawy, źródła światła

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50000000  
Dodatkowe przedmioty 50232110  
 50330000  
 50340000  
 50711000  
 50532000  

3) Wielkość lub zakres:
Wartość części zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających) wynosi 619 350,00 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

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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_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON
Arena Kraków

Część nr : 6      Nazwa : Konserwacja systemu trybun składanych

1) Krótki opis:
- trybuny teleskopowe i demontowalne
- krzesełka – standard, podwyższony standard, zespoły krzesełek

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50000000  
Dodatkowe przedmioty 50712000  

3) Wielkość lub zakres:
Wartość części zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających) wynosi 288 000,00 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON
Arena Kraków

Część nr : 7      Nazwa : Konserwacja separatorów, pomp, CO, CT

1) Krótki opis:
- kanalizacja deszczowa i sanitarna
- urządzenia oczyszczające – separatory, pompy, przepompownie
- instalacja ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, nagrzewni

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50000000  
Dodatkowe przedmioty 50510000  
 50720000  
 50721000  

3) Wielkość lub zakres:
Wartość części zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających) wynosi 160 500,00 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

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 B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON
Arena Kraków

Część nr : 8      Nazwa : Konserwacja wciągarek i riggingu

1) Krótki opis:
- system wciągarek i zawiesi wraz z systemem kratownic i riggingu

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 50000000  
Dodatkowe przedmioty 50740000  

3) Wielkość lub zakres:
Wartość części zamówienia podstawowego (bez zamówień uzupełniających) wynosi 143 900,00 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

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 C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

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

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

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

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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