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Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2020/S 248-617820

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: Curie Skłodowskiej 73
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kryszak
E-mail: malgorzata.kryszak@kpim.pl 
Tel.:  +48 501004662
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpim
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na potrzeby budowy nowego budynku Centrum Zdrowia 
Psychicznego wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Józefa Sułkowskiego 58 A w Bydgoszczy
Numer referencyjny: ZP/07/20

II.1.2) Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej
Na potrzeby budowy nowego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
ul. Józefa Sułkowskiego 58 A w Bydgoszczy, składającej się z:
1.1 projektu zagospodarowania działki;
1.2 projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z technologią medyczną;
1.3 projektu technicznego wraz z wielobranżową dokumentacja wykonawczą;
1.4 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
1.5 kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i zbiorczego zestawienia kosztów.
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych, opinii, 
warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 58A

II.2.4) Opis zamówienia:
.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej
Na potrzeby budowy nowego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
ul. Józefa Sułkowskiego 58 A w Bydgoszczy, składającej się z:
1.1 projektu zagospodarowania działki;
1.2 projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z technologią medyczną;
1.3 projektu technicznego wraz z wielobranżową dokumentacja wykonawczą;
1.4 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
1.5 kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i zbiorczego zestawienia kosztów.
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych, opinii, 
warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
ETAP I: Opracowanie Projektu zagospodarowania działki i Projektu architektoniczno-budowlanego budynku 
wraz z technologią medyczną oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę obejmującego 
kompleksowy projekt nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.
ETAP II: Opracowanie Projektu Technicznego wraz z wielobranżową dokumentacją wykonawczą, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów (STWiOR), Kosztorysów Inwestorskich (KI) 
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i zestawienia zbiorczego kosztów (ZZK);2.Materiały na podstawie których należy wykonać przedmiot 
zamówienia:
2.1 „Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rozbudowy Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w 
celu stworzenia przestrzeni na potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy” – etap III 
szczegółowa koncepcja funkcjonalna, opracowana
W lutym 2020 przez Studio Projektowo Realizacyjne DOMINO S.C. (załącznik nr 7 do SIWZ);
2.2 „Centrum Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy” – Program (załącznik nr 7 do SIWZ);
2.3 Archiwalna dokumentacja budowlana udostępniona zostanie na etapie wykonania umowy;
2.4 Obowiązujące normy i przepisy.
3.Stan istniejący

Na terenie działki o powierzchni 3734 m2, znajduje się budynek Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia 
Psychicznego. Jest to budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony ze 
stropodachem wentylowanym. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Wejście główne od strony północno-

wschodniej. Powierzchnia zabudowy budynku: około 520 m2.
W części południowej działki zlokalizowany jest wjazd na działkę i parking na 16 miejsc postojowych. Obok 
wjazdu znajduje się murowana wiata śmietnikowa.
Na terenie występuje zieleń niska i wysoka w formie urządzonej.
Działka jest skomunikowana z ul. Józefa Sułkowskiego poprzez drogi wewnętrzne na działkach sąsiednich.
4.Założenia projektowe dla realizacji przedmiotu zamówienia:
Budynek projektowany pełnić będzie funkcję budynku zakładu opieki zdrowotnej.
Lokalizacja budynku w południowo-wschodniej części działki, w odległości 4 m od granicy działki.
Wysokość projektowanego budynku 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna (łącznie 5 
kondygnacji).
Na kondygnacji podziemnej zlokalizowany będzie parking podziemny (15 miejsc postojowych). Kondygnacja 
podziemna zbliżona do granicy działki.
Ostateczne warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy zostaną określone na 
podstawie uzyskanej przez Projektanta decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W nowym budynku planuje się 5 kondygnacji:
PIWNICA w tym m. in: parking podziemny i pomieszczenia techniczne;
PARTER w tym m. in.: hol wejściowy z recepcją i punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym, pomieszczenia 
administracyjne, pokoje i pracownie badań;
I PIĘTRO w tym m. in.: rejestracja z poczekalnią, gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy;
II PIĘTRO w tym m. in.: gabinety i sale terapeutyczne, sala konferencyjna, pokój pielęgniarek i pokój socjalny z 
aneksem;
III PIĘTRO w tym m. in.: sale terapeutyczne, szatnie, pom. administracyjne, pokój pielęgniarek i pokój socjalny z 
aneksem,
Dalszą część opisu przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - 
Załącznik Nr 6 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego także dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 
(część IV sekcja alfa) - Załącznik Nr 6 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:
a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
W zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 
000 000 złotych brutto,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału
W postępowaniu.
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
Na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
W stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia 
wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie 
zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona 

21/12/2020 S248
https://ted.europa.eu/TED

5 / 11



Dz.U./S S248
21/12/2020
617820-2020-PL

6 / 11

do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp
I ust. 5 pkt. 1 – 8 ustawy Pzp.
2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
Za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca 
w terminie określonym przez zamawiającego:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy 
Pzp.
2.7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, 
o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga 
poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może odstąpić od żądania tych 
dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane 
przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 
(część IV sekcja alfa) – Załącznik Nr 6 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że:
a) wykonał minimum:
— projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę
Dla obiektu ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m2 w ilości minimum 1 projekt 
budowlany i wykonawczy dla tej samej inwestycji,, tj. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się 
doświadczeniem wykonania minimum 1 projektu budowlanego i wykonawczego dla tej samej inwestycji o pow. 
użytkowej nie mniejszej niż 2000 m2 zrealizowanym w ramach 1 umowy,
W okresie ostatnich 5 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym 
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego przedłoży 
dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były 
wykonywane – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego:
I – osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej do projektowania 
(architekt) z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym po uzyskaniu wpisu na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego.
II – projektant posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 5-
letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym po uzyskaniu wpisu na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu na jego 
wezwanie wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za 
świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Wymieniony powyżej skład personelu powinien być traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest dysponować personelem, który zapewni wykonanie zamówienia publicznego 
zgodnie z umową.
Osoby wskazane w wykazie osób muszą realizować przedmiot umowy.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji przez jedną osobę.
17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1)-4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
W postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale III pkt 3b ppkt. 1) - 4) SIWZ:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5
Pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
17.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
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w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem tego terminu.
17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu.
17.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 
5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. zdanie pierwsze stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 5 
do SIWZ. § 14 Zmiana umowy określa okoliczności zmiany umowy zawartej w sprawie zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w biurze Zamawiającego:
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 120, 87-100 Toruń.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga 
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i 
podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
14.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
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podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
Pzp.
17. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp, i ust.5 pkt. 
1-8 Pzp.
18. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w 
dokumentów:
a) Wykaz usług (załącznik nr 4 do SIWZ),
b) Wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ),
c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanejz przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiajacego.
19. Dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:
a) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ),
b) Załączniki do oferty, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ wymagane na etapie składania 
oferty,
c) JEDZ (załącznik nr 6 do SIWZ),
d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie),
O ile ofertę składa pełnomocnik,
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była 
uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),
f) dokument potwierdzający wniesienie wadium we właściwej wysokości.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres 
wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/kpim informacji,
O której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza 
"Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie
www.platformazakupowa.pl/pn/kpim oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
Wymagania dotyczące wadium.
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000 zł.
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota 
wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Pozostałe zasady wnoszenia wadium zamieszczone są w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie powinno wskazywać 
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, 
opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 8. Środki ochrony prawnej 
szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2020

21/12/2020 S248
https://ted.europa.eu/TED

11 / 11

www.uzp.gov.pl/

