
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonanie 5-letniej i 1-rocznej kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenia przydatności do
użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie działania RZI w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350136843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mogilska 85

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzikrakow.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie 5-letniej i 1-rocznej kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenia przydatności do
użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie działania RZI w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6935643-a337-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039586/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 13:38

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019583/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich i rocznych obiektów budowlanych na
terenie kompleksów wojskowych w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania
iotwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja,której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca,
będzieprzekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego
wykonawcy.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
użycia środkówkomunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia iprzechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2517) określa
niezbędnewymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: stały dostęp do
sieciInternet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC
onastępującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 100., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługującyformat plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej -kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową
stanowi datę orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegaremGłównego Urzędu Miar. W przypadku przekazywania w postępowaniu w
formacie poddającym danekompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisemelektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
równoznaczne z opatrzeniemwszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty, o
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których mowa w sekcji X pkt 6 SWZskłada się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem, w zakresie i wprzepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy. Oferta,
oświadczenie, składane na podstawie art.125 ust. 1 ustawy, dokumenty, o których mowa w sekcji X pkt
6 SWZ oraz zobowiązanie podmiotuudostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5 ppkt 3 SWZ,
pełnomocnictwo, sporządza się wpostaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z
uwzględnieniemrodzaju przekazywanych danych. Pozostałe informacje zawiera sekcja X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/2021/ZP/STUN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczna części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie 5-letniej i 1-rocznej kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenia przydatności do
użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie działania Rejonowego Zarządu
Infrastruktury w Krakowie w ramach 2 części:Część 1 – Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 2 – ul.
Wrocławska 82 Kraków:• kompleks Kraków, ul. Wrocławska 82;• kompleks Kraków, ul.
Montelupich 3;• kompleks Kraków, ul. Rakowicka 29;• kompleks Kraków, ul. Odrowąża 7;•
kompleks Kraków, ul. Rakowicka 22;• kompleks Kraków, ul. Wrocławska 21;• kompleks Kraków,
ul. Zyblikiewicza 1;• kompleks Kraków, ul. Praska 70;• kompleks Kraków, ul. Rydla 19;• kompleks
Kraków, ul. Tyniecka 45.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i warunki
realizacji zamówienia przedstawiają:- projekt umowy wraz z załącznikami,- druk wyceny
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ofertowej,- Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ), wraz z załącznikami- Instrukcja w sprawie
przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Ww.
dokumenty stanowią załączniki do SWZ i są jej integralną częścią.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość zespołów, które Wykonawca planuje przeznaczyć do wykonania danej
części zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie 5-letniej i 1-rocznej kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenia przydatności do
użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie działania Rejonowego Zarządu
Infrastruktury w Krakowie w ramach 2 części:Część 2 – 5 WSZKzP w Krakowie• kompleks
Kraków, ul. Wrocławska 1-3Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i warunki
realizacji zamówienia przedstawiają:- projekt umowy wraz z załącznikami,- druk wyceny
ofertowej,- Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ), wraz z załącznikami- Instrukcja w sprawie
przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Ww.
dokumenty stanowią załączniki do SWZ i są jej integralną częścią.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
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podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość zespołów, które Wykonawca planuje przeznaczyć do wykonania danej
części zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwie usługi, z których każda
polegała na wykonaniu 5-letniej kontroli stanu technicznego oraz sprawdzeniu przydatności do
użytkowania obiektów budowlanych na kwotę nie niższą niż :• 80.000,00 złotych - w przypadku
części 1 • 25.000,00 złotych - w przypadku części 2b) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia
powyższy warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że dysponuje (dla części 1 i 2
zamówienia) co najmniej jednym zespołem składającym się z następujących osób:- co najmniej
jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności budowlanej oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez
właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności,- co najmniej
jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, oraz ważne
zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego
z określonym w nim terminem ważności,- co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci
sanitarnych, instalacji i urządzeń sanitarnych, oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę
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członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem
ważności, - co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, oraz ważne zaświadczenie o wpisie na
listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim
terminem ważności.UWAGA: Zamawiający wymaga, aby osoby w różnych zespołach nie
powtarzały się.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz usług zaleca się sporządzić według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień,
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wykaz osób zaleca się
sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
108 ust 1 pkt 1 i 2 oraz 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.2)
Oświadczenie Wykonawcy,w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie może
być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez
ustanowionego Pełnomocnika (załącznik nr 4 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.2)Pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w
imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów o których mowa w pkt 1. 3)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku
polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
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6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:Część 1: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc
dziewięćset złotych)Część 2: 400 zł (słownie: czterysta złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. W przypadku, gdy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie – pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to winno potwierdzać
brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3.W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składane
na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie może
być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez
ustanowionego Pełnomocnika (załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj , zakres oraz warunki zmian umowy zawiera załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak
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