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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65096-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty inżynieryjne i budowlane
2022/S 026-065096

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowohucka 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
E-mail: zp@mpo.krakow.pl 
Tel.:  +48 126462202
Faks:  +48 126462350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.mpo.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://mpo-krakow.logintrade.net/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie - budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych -
Numer referencyjny: TZ/EG/1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest:
1) zaprojektowanie t.j. opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, opracowanie projektów technicznych i wykonawczych oraz
2) wykonanie na podstawie powyższych projektów robót budowlanych:
a) budynku hali magazynowej odpadów komunalnych,
b) budynku hali produkcyjnej Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych,
c) budynku zaplecza socjalnego,
d) infrastruktury technicznej koniecznej dla funkcjonowania obiektów objętych przedmiotem niniejszego 
zmówienia publicznego.

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
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działka nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w obrębie dawnej Huty 
im. Sendzimira, na terenie przynależnym do Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) zaprojektowanie t.j. opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, opracowanie projektów technicznych i wykonawczych oraz
2) wykonanie na podstawie powyższych projektów robót budowlanych:
a) budynku hali magazynowej odpadów komunalnych,
b) budynku hali produkcyjnej Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych,
c) budynku zaplecza socjalnego,
d) infrastruktury technicznej koniecznej dla funkcjonowania obiektów objętych przedmiotem niniejszego 
zmówienia publicznego w zakresie:
- instalacji wody bytowej,
- wody p.poż wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody,
- instalacji elektrycznej wraz ze stacją TRAFO,
- instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej,
- kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
- wewnętrznych dróg i placów manewrowych
wchodzących w skład zamierzenia inwestycyjnego p.n. Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w 
Krakowie na działce nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w obrębie 
dawnej Huty im. Sendzimira, na terenie przynależnym do Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa w art. 
131 ust. 2 ustawy Pzp. Wizja, na charakter obligatoryjny tzn. że Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp jeśli Wykonawca nie odbył wymaganej wizji.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lecz Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 
warunków uczestnictwa w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów lecz Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
c.d. z III.1.2)
g) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy 
lub kierownika robót obejmujących roboty w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych lub kanalizacyjnych 
lub cieplnych lub wentylacyjnych lub gazowych,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy wykonaniu 
co najmniej 2 (dwóch) inwestycji, z których każda obejmowała roboty w zakresie instalacji i urządzeń: 
wodociągowych lub kanalizacyjnych lub cieplnych lub wentylacyjnych lub gazowych, obiektu budowlanego 
(handlowego, produkcyjnego magazynowego lub użyteczności publicznej) o powierzchni użytkowej, co najmniej 
2 500 m2,
h) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 
budowy lub kierownika robót obejmujących roboty z zakresie: sieci lub instalacji i urządzeń elektrycznych lub 
elektroenergetycznych,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy wykonaniu co 
najmniej 2 (dwóch) inwestycji, każda obejmująca roboty w zakresie sieci lub instalacji i urządzeń elektrycznych 
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lub elektroenergetycznych, obiektu budowlanego (handlowego, produkcyjnego magazynowego lub użyteczności 
publicznej) o powierzchni użytkowej, co najmniej 2 500 m2,
i) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności drogowej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy 
lub kierownika robót obejmujących roboty z zakresu drogowego.
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy wykonaniu co 
najmniej 2 (dwóch) inwestycji, każda obejmująca roboty drogowe dla kategorii ruchu co najmniej KR 4 i wartości 
robót budowlanych nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych),
j) osobą, która będzie pełnić funkcję koordynatora projektu (1 osoba), spełniającą, co najmniej następujące 
wymagania:
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji koordynatora projektu (kierownika projektu/menadżera projektu) 
przy wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) inwestycji, każda obejmująca roboty budowlane obiektu budowlanego 
(handlowego, produkcyjnego, magazynowego lub użyteczności publicznej) o wartości robót, co najmniej 25 000 
000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:
- art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp.
2) Zamawiający przewiduje także wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie:
- art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;
- art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;
- art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp;
- art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na 
każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3) Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), 
sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Zamawiający udostępni Wykonawcy JEDZ 
celem wypełnienia.
4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5) Wykonawca na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania wypełnia JEDZ w części I, część II, 
część III.
6) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wypełnia JEDZ w 
części IV JEDZ „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”.
7) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień 
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złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w Rozdziale VII SWZ, w postaci:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej.
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
c.d. w III.1.3)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej tj:.
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 zł (słownie: 
dwadzieścia milionów złotych),
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejszą niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w zakresie wykonywania prac projektowych,
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejszą niż 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w zakresie wykonywania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
c.d. z III.1.3)
d) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych 
i gazowych,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta 
obejmujących projekty z zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży sanitarnej przy wykonaniu, co najmniej 2 
(dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
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pozwolenie na budowę, dla budowy obiektu budowlanego (handlowego, produkcyjnego magazynowego lub 
użyteczności publicznej) o powierzchni zabudowy, co najmniej 2 500 m2,
e) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta 
obejmujących projekty drogowe,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży drogowej przy wykonaniu, co najmniej 2 
(dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
pozwolenie na budowę, dla inwestycji drogowej dla kategorii ruchu co najmniej KR 4 i wartości robót nie 
mniejszej niż 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych),
f) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (1 osoba), spełniającą, co najmniej następujące 
wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) 
inwestycji, z których każda obejmowała wykonanie obiektu budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji 
mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedno zamówienie obejmowało budowę obiektu 
budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej o minimalnej 
rozpiętości 50 m i powierzchni co najmniej 7 000 m2,
c.d. w III.1.1.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d. z III.1.2)
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społe 
czne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 
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należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX 
pkt. 1 SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 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),
- art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
g) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4–7 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
8) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa, o których 
mowa w VIII SWZ, w postaci:
a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, odpowiednio do warunku określonego w Rozdziału VIII pkt. 1.3 a) SWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca składa inne 
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego ww. warunku udziału w postępowaniu
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wskazane w Rozdziale VIII pkt. 1 3. b) SWZ 
oraz w Rozdziale VIII pkt. 1 3. c) SWZ sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia dla zakresu tam wskazanego.
c.d. w III.2.2)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej.
1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę obiektu budowlanego 
(hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedna robota 
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budowlana obejmowała budowę obiektu budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo 
stalowej) lub stalowej) o min. rozpiętości 50 m i powierzchni co najmniej 7 000 m2,
b) w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej 
dla których uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy obiektu budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji 
mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedna dokumentacja projektowa dla budowy 
obiektu budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej) o min. 
rozpiętości 50 m i powierzchni co najmniej 7 000 m2,
2) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 
następującymi osobami:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży konstrukcyjnej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji projektanta,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży konstrukcyjnej przy wykonaniu: co najmniej 
2 (dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których 
uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy obiektu budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej 
(żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedna dokumentacja projektowa dla budowy obiektu 
budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej) o min. rozpiętości 
50 m i powierzchni co najmniej 7 000 m2,
b) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta architekta (1 osoba), spełniającą, co najmniej następujące 
wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji projektanta,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży architektonicznej przy wykonaniu: co najmniej 
2 (dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
pozwolenie na budowę dla budowy obiektu budowlanego (handlowego, produkcyjnego magazynowego lub 
użyteczności publicznej) o wartości robót, co najmniej 10 000 000 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych),
c) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta 
obejmujących projekty z zakresie: sieci lub instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży elektrycznej przy wykonaniu, co najmniej 2 
(dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
pozwolenie na budowę, dla budowy obiektu budowlanego (handlowego, produkcyjnego magazynowego lub 
użyteczności publicznej) o powierzchni zabudowy, co najmniej 2 500 m2.
c.d. w III.1.2)

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zgodnie z projektem umowy stanowiącym część SWZ.
c.d.z III.1.3)
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
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wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne 
odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowl. zobowiązany 
jest podać jedynie te roboty w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c.d. w VI.3.

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: 14/03/2022
Czas lokalny: 10:30

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:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/06/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Oferty należy przesłać za pośrednictwem platformy https://mpo-krakow.logintrade.net.

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:
1. Zamawiający informuje, iż komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Przetargowej pzp24.pl dostępnej pod adresem:
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https://mpo-krakow.logintrade.net. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań sprzętowych dla ww. Platformy 
Przetargowej znajdują się pod link:
https://mpo-krakow.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210910.pdf
2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy na zasadach określony w treści 
projektu umowy stanowiącego integralną część SWZ.
4. Kryterium oceny ofert stanowi: cena (90 pkt.) oraz dodatkowe doświadczenie personelu skierowanego przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia (10 pkt.). Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.
5. Zamawiający żąda wniesienia w przedmiotowym postępowaniu wadium w wysokości 1 000 000 zł.
6. Zamawiający będzie żądał wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % ceny oferty.
7. Rodo zgodnie z postanowieniami Rozdziału XXV. SWZ.
c.d. z III.2. 2.
d) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie usług zobowiązany jest podać jedynie te usługi w których 
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej, zaś wobec innych czynności niż określone w art. 515 ust. 1 i ust. 2 Pzp wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
7) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2022
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