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Zamówienie publicz... - 92035-2014

19/03/2014 S55 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona
Polska-Warszawa: Specjalne usługi projektowe
2014/S 055-092035
Departament Administracyjny MON, al. Niepodległości 218, Osoba do kontaktów:
Małgorzata Kucharska, Warszawa00-911, POLSKA. Tel.: +48 226840086. Faks: +48
226840642. E-mail: mkucharska@mon.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.3.2014, 2014/S
53-089138)
Przedmiot zamówienia:
CPV:79930000, 71221000, 71250000, 71320000
Specjalne usługi projektowe
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz którzy spełniają warunki
zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać:
1) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do
ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne,
2) ważną koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia
technicznego,
3) ważny dokument potwierdzający udzielenie przez ABW albo SKW akredytacji
bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego
do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia, każde po minimum 60 000 zł,
polegających na wykonaniu prac projektowych w skład których wchodziły projekty
dotyczące systemów zabezpieczeń technicznych, w tym systemu CCTV.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie
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dysponował:
1) co najmniej jednym projektantem posiadającym:
a) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia;
b) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie projektowania systemów
alarmowych w klasie SA 4 NO lub kategorii 1-4;
c) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie systemów alarmowych
Galaxy;
2) co najmniej jednym projektantem posiadającym:
a) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia;
b) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie Andover Continuum na
poziomie – C3a - Continuum – kontrola dostępu;
3) co najmniej jednym projektantem posiadającym:
a) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia;
b) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie telewizyjnych systemów
nadzoru Pelco;
4) co najmniej jednego projektanta posiadającego:
a) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie projektowania systemów
sygnalizacji alarmu pożarowego;
5) co najmniej jednym projektantem posiadającym:
a) uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy prawo budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
co najmniej z ograniczeniami;
b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę
samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności;
6) co najmniej jednym projektantem posiadającym:
a) uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy prawo budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej z ograniczeniami;
b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę
samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności.
7) Zamawiający dopuszcza aby co najmniej jedna osoba posiadała wszystkie kwalifikacje
o których mowa w pkt. 1)-3).
8) Zamawiający dopuszcza skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia również
innych osób poza wymienionymi powyżej.
9) Wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać ważne
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą, wydane na podstawie ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r, Nr 182, poz. 1228)
wraz z aktualnym, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, zaświadczeniem o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji
niejawnych, wydanym na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych - zgodnym ze wzorem określonym w załączniku
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 258,
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poz. 1751), jeżeli jest wymagane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju
(organizacji międzynarodowej), w którym dana osoba uzyskała dopuszczenie do
informacji niejawnych. Należy podać dane identyfikujące dokument stwierdzający
posiadanie wymaganych uprawnień do dostępu do informacji niejawnych (rodzaj
dokumentu, numer, data wydania). Uprawnienia wymienione w
oświadczeniu będą podlegały weryfikacji zgodnie z obowiązującymi dwustronnymi
umowami lub porozumieniami o wzajemnej ochronie informacji niejawnych między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem kraju lub organizacji międzynarodowej, w
którym dana osoba uzyskała dopuszczenie do informacji niejawnych.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1) Wykonawca musi posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z przedmiotem
niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN (słownie złotych:
osiemdziesiąt tysięcy 00/100);
2) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 80 000,00 PLN (słownie złotych:osiemdziesiąt tysięcy 00/100).
II. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. I dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w ogłoszeniu. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
III. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnianie warunków, o których mowa w ust. I i
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy.
IV. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.
zm.), składając odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, są
zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.
V. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu,
określonych w ust. I skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
VI. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartych w art.
22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa nw. oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 pkt 1) – 4) ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego http:// www.bip.mon.gov.pl/376.html);
2. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do
ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne;
3. ważną koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia
technicznego;
4. ważny dokument potwierdzający udzielenie przez ABW albo SKW Akredytacji
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego dla systemu Teleinformatycznego przeznaczonego
do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej;
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5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem upływu
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 (pod pojęciem główne usługi Zamawiający rozumie usługi spełniające
wymagania określone w ust. I pkt 2 ogłoszenia), oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie
Zamawiającego - http:// www.bip.mon.gov.pl/376.html);
a) dowodami, o których mowa powyżej są:
— poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej,
b) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.
231), tj. od dnia 20 lutego 2013 r., Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa
w lit. a) tiret pierwsze, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817),
c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a).
6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego http:// www.bip.mon.gov.pl/376.html)
7) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
8) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VII. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa nw.
oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy,
zgodnie ze wzorem oświadczenia
stanowiącym Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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(wzór załącznika na stronie Zamawiającego - http:// www.bip.mon.gov.pl/376.html);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę),
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
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 (w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
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 (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
VIII. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24b ust. 3 ustawy, Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331 z późn. zm.) lub
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(wzór załącznika na stronie Zamawiającego - http:// www.bip.mon.gov.pl/376.html). W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy
dokument składa każdy z Wykonawców.
IX. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do
wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów (niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)
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tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia. W powyższej sytuacji 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, Zamawiający żąda aby powyższy
dokument dotyczył w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
XI. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy i określonych w ust. 1, 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 ust. VII, iż w stosunku do tych podmiotów nie
zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
XII. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa: 1. w ust. VII pkt 2), 3), 4),
6), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający odpowiednio że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat albo, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu);
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
2. w ust. VII pkt 5 i 7 - 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 (wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu).
XIII. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
XII, 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 – wystawionym nie wcześniej
niż:
1. 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu – dotyczy dokumentów, o których mowa w ust. XII pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 oraz
pkt 2,
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2. 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu – dotyczy dokumentu, o którym mowa w ust. XII pkt 1 ppkt 2.
XIV. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
XV. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania.
XVI. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
2. przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać
warunki udziału w postępowaniu.
XVII. Dokumenty należy złożyć zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę:
1) w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w 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.
XVIII. UWAGA: Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia
podwykonawcom
Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz którzy spełniają warunki
zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać:
1) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do
ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne,
2) ważną koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie
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działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia
technicznego,
3) ważny dokument potwierdzający udzielenie przez ABW albo SKW akredytacji
bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego
do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia, każde po minimum 60 000 PLN,
polegających na wykonaniu prac projektowych w skład których wchodziły projekty
dotyczące systemów zabezpieczeń technicznych, w tym systemu CCTV.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie
dysponował:
1) co najmniej jednym projektantem posiadającym:
a) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia;
b) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie projektowania systemów
alarmowych w klasie SA 4 NO lub kategorii 1-4;
c) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie systemów alarmowych
Galaxy;
2) co najmniej jednym projektantem posiadającym:
a) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia;
b) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie Andover Continuum na
poziomie – C3a - Continuum – kontrola dostępu;
3) co najmniej jednym projektantem posiadającym:
a) licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia;
b) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie telewizyjnych systemów
nadzoru Pelco;
4) co najmniej jednego projektanta posiadającego:
a) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie projektowania systemów
sygnalizacji alarmu pożarowego;
5) co najmniej jednym projektantem posiadającym:
a) uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy prawo budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
co najmniej z ograniczeniami;
b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę
samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności;
6) co najmniej jednym projektantem posiadającym:
a) uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy prawo budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej z ograniczeniami;
b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę
samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności.
7) Zamawiający dopuszcza aby co najmniej jedna osoba posiadała wszystkie kwalifikacje
o których mowa w pkt. 1)-3).
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8) Zamawiający dopuszcza skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia również
innych osób poza wymienionymi powyżej.
9) Wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać ważne
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą, wydane na podstawie ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r, Nr 182, poz. 1228)
wraz z aktualnym, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, zaświadczeniem o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji
niejawnych, wydanym na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych - zgodnym ze wzorem określonym w załączniku
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 258,
poz. 1751), jeżeli jest wymagane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju
(organizacji międzynarodowej), w którym dana osoba uzyskała dopuszczenie do
informacji niejawnych. Należy podać dane identyfikujące dokument stwierdzający
posiadanie wymaganych uprawnień do dostępu do informacji niejawnych (rodzaj
dokumentu, numer, data wydania). Uprawnienia wymienione w oświadczeniu będą
podlegały weryfikacji zgodnie z obowiązującymi dwustronnymi umowami lub
porozumieniami o wzajemnej ochronie informacji niejawnych między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a rządem kraju lub organizacji międzynarodowej, w którym
dana osoba uzyskała dopuszczenie do informacji niejawnych.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1) Wykonawca musi posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z przedmiotem
niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN (słownie złotych:
osiemdziesiąt tysięcy 00/100);
2) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 80 000,00 PLN (słownie złotych:osiemdziesiąt tysięcy 00/100).
II. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. I dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w ogłoszeniu. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
III. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnianie warunków, o których mowa w ust. I i
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy.
IV. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.
zm.), składając odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, są
zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.
V. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu,
określonych w ust. I skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
VI. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartych w art.
22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa nw. oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
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ust. 1 pkt 1) – 4) ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego http:// www.bip.mon.gov.pl/376.html);
2. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do
ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne;
3. ważną koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia
technicznego;
4. ważny dokument potwierdzający udzielenie przez ABW albo SKW Akredytacji
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego dla systemu Teleinformatycznego przeznaczonego
do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej;
5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem upływu
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 (pod pojęciem główne usługi Zamawiający rozumie usługi spełniające
wymagania określone w ust. I pkt 2 ogłoszenia), oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie
Zamawiającego - http:// www.bip.mon.gov.pl/376.html);
a) dowodami, o których mowa powyżej są:
— poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej,
b) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.
231), tj. od dnia 20 lutego 2013 r., Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa
w lit. a) tiret pierwsze, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817),
c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a).
6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór załącznika na stronie Zamawiającego http:// www.bip.mon.gov.pl/376.html)
7) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
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wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
8) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VII. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa nw.
oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy,
zgodnie ze wzorem oświadczenia
stanowiącym Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(wzór załącznika na stronie Zamawiającego - http:// www.bip.mon.gov.pl/376.html);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę),
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
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 (w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
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 (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
VIII. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24b ust. 3 ustawy, Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
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331 z późn. zm.) lub
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(wzór załącznika na stronie Zamawiającego - http:// www.bip.mon.gov.pl/376.html). W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy
dokument składa każdy z Wykonawców.
IX. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do
wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów (niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia. W powyższej sytuacji 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, Zamawiający żąda aby powyższy
dokument dotyczył w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
XI. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy i określonych w ust. 1, 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 ust. VII, iż w stosunku do tych podmiotów nie
zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
XII. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa: 1. w ust. VII pkt 2), 3), 4),
6), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający odpowiednio że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat albo, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu);
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
2. w ust. VII pkt 5 i 7 - 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 (wystawione
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nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu).
XIII. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
XII, 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 – wystawionym nie wcześniej
niż:
1. 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu – dotyczy dokumentów, o których mowa w ust. XII pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 oraz
pkt 2,
2. 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu – dotyczy dokumentu, o którym mowa w ust. XII pkt 1 ppkt 2.
XIV. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
XV. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania.
XVI. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
2. przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać
warunki udziału w postępowaniu.
XVII. Dokumenty należy złożyć zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę:
1) w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w 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.
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