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PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego
2012/S 74-121539
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, attn: Agnieszka Nowak, POLSKA-30-901Kraków.
Tel. +48 124551040. E-mail: zam.publiczne@rzikrakow.internetdsl.pl. Fax +48 124551306.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.3.2012, 2012/S 59-096333)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71220000
Usługi projektowania architektonicznego.
Zamiast:
III 2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Wzór - zał. Nr 3);
1.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w
przypadku osób fizycznych – wystarczy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 3);
1.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
1.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
1.2.5. 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 wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6. 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w części III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Sporządzanie ofert:
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— pkt 1.2 ppkt 1.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— pkt. 1.2 ppkt 1.2.3 i 1.2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczeniem podatków opłat składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wskazanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
— pkt. 1.2 ppkt 1.2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— pkt. 1.2 ppkt. 1.2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje
się ww. dokumentów, Wykonawca przedstawia oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedni dla miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert w przypadku ppkt 1.2.2.,ppkt 1.2.5 i ppkt 1.2.6 oraz wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku ppkt. 1.2.3 i ppkt. 1.2.4.
1.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy (wzór - zał. nr 2 do siwz
III 2.3) Kwalifikacje techniczne.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub oświadczenie wykonawcy,że wykona
zadanie własnymi siłami (wzór - zał. nr 4)- w przypadku niewypełnienia lub niedołączenia ww.dokumentu do oferty,
Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zadanie własnymi siłami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli
wykaże, że dysponuje:
— osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie
w wykonaniu przynajmniej jednego projektu przyjętego do realizacji na budowę obiektu sportowego lub obiektów o
kubaturze powyżej 30 000 m3,
— osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz
doświadczenie w wykonaniu przynajmniej jednego projektu przyjętego do realizacji na budowę obiektu sportowego lub
obiektów o kubaturze powyżej 30 000 m3,
— osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Powinno być:
III 2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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1.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Wzór - zał. Nr 3);
1.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w
przypadku osób fizycznych – wystarczy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 3);
1.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
1.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
1.2.5. 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 wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6. 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w części III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Sporządzanie ofert:
— pkt 1.2 ppkt 1.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— pkt. 1.2 ppkt 1.2.3 i 1.2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczeniem podatków opłat składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wskazanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
— pkt. 1.2 ppkt 1.2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— pkt. 1.2 ppkt. 1.2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje
się ww. dokumentów, Wykonawca przedstawia oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedni dla miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania ofert w przypadku ppkt 1.2.2.,ppkt 1.2.5 i ppkt 1.2.6 oraz wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku ppkt. 1.2.3 i ppkt. 1.2.4.
1.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy (wzór - zał. nr 2 do SIWZ
1.1.2 Ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w
zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję wydaną
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.
III 2.3) Kwalifikacje techniczne.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:
1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną dokumentację projektowo- kosztorysową obiektu zawierającego halę sportową i basen z funkcjami
towarzyszącymi zaliczonego do co najmniej 5 kategorii złożoności, grupa funkcjonalna „Sport i rekreacja- pkt 5” wg
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. (Dz. U. nr 130 poz. 1389,) o kubaturze powyżej 30 000 m3
wraz z instalacjami wentylacji i klimatyzacji węzła cieplnego, wod-kan, c.o. i c.t., sygnalizacji pożaru, SSWiN, KD, CCTV,
sieci strukturalnej i kanalizacji teletechnicznej.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami- wzór załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli
wykaże, że dysponuje:
— osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie
w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowo- kosztorysowej obiektu zawierającego halę sportową i basen z
funkcjami towarzyszącymi zaliczonego do co najmniej 5 kategorii złożoności, grupa funkcjonalna „Sport i rekreacja- pkt 5”
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389) o kubaturze powyżej 30 000 m3,
— osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz
doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowo- kosztorysowej obiektu zawierającego halę
sportową i basen z funkcjami towarzyszącymi zaliczonego do co najmniej 5 kategorii złożoności, grupa funkcjonalna
„Sport i rekreacja- pkt 5” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. (Dz. U. nr 130 poz. 1389) o
kubaturze powyżej 30 000 m3,
— osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w
wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowo- kosztorysowej obiektu zawierającego halę sportową i basen z
funkcjami towarzyszącymi zaliczonego do co najmniej 5 kategorii złożoności, grupa funkcjonalna „Sport i rekreacja- pkt 5”
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389,) o kubaturze powyżej 30 000 m3,
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— osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu zawierającego halę sportową i basen z funkcjami towarzyszącymi
zaliczonego do co najmniej 5 kategorii złożoności, grupa funkcjonalna „Sport i rekreacja- pkt 5” wg Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. (Dz. U. nr 130 poz. 1389) o kubaturze powyżej 30 000 m3.
Dopuszcza się przedstawienie zamiast uprawnień do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności innych
uprawnień, które zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiają wykonanie tych samych czynności.
— co najmniej dwiema osobami (pracownicy ochrony technicznej), posiadającymi ważną licencję II stopnia oraz
uprawnienia do wykonywania systemów alarmowych SA-3, SA-4.
3. Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub oświadczenie wykonawcy,że wykona
zadanie własnymi siłami (wzór - zał. nr 4 do SIWZ)- w przypadku niewypełnienia lub niedołączenia ww.dokumentu do
oferty, Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zadanie własnymi siłami.
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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