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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258351-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane
2022/S 094-258351

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 677-20-81-964
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 1-3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Studencki
E-mail: blok@ativa.com.pl 
Tel.:  +48 126308059
Adresy internetowe:
Główny adres: www.5wszk.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa budynku szpitala dla 
potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabili
Numer referencyjny: 31/ZP/2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-
laboratoryjnego i rehabilitacji” – zadanie nr 91575, na zasadach określonych w SWZ i w Załącznikach do SWZ.

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
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31214500 Elektryczne tablice rozdzielcze
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31720000 Urządzenia elektromechaniczne
33192000 Meble medyczne
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) 
i środki czyszczące
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112100 Roboty w zakresie kopania rowów
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232200 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45233140 Roboty drogowe
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262500 Roboty murarskie i murowe
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45317000 Inne instalacje elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000 Tynkowanie
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421160 Instalowanie wyrobów metalowych
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45443000 Roboty elewacyjne
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48151000 Komputerowy system sterujący
33100000 Urządzenia medyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-
laboratoryjnego i rehabilitacji” – zadanie nr 91575, na zasadach określonych w SWZ i w Załącznikach do SWZ.
3.2. UWAGA!!! Zamawiający wskazuje, że Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy, STWiOR obejmuje w 
całości zakres zadania nr 91575 „Budowa budynku szpitala dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Oddziałów 
Szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i Rehabilitacji". Z powyższych opracowań wydzielone 
zostało odrębne zadanie, tj. Budowa wjazdu do kompleksu szpitala do ul. Prądnickiej wraz z niezbędną 
infrastrukturą drogową i techniczną celem zabezpieczenia ruchu na rzecz SOR i transportu sanitarnego, numer 
zadania 91721, będące w trakcie wykonywania z planowanym terminem realizacji do 30.11.2022.
3.3. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
3.3.1. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy przedstawić plan robót rozbiórkowych wraz z Instrukcją 
Bezpiecznego wykonywania robót i przedstawić do akceptacji Inwestora Zastępczego (dalej IŻ) oraz do 
wiadomości Zamawiającego,
3.3.2. Wykonawca przedstawi plan przeniesienia pomników i płaskorzeźb zgodnie z projektem. Powyższe 
należy wykonać w oparciu o opracowanie konserwatorskie załączone do w/w dokumentacji. Dodatkowo plan i 
miejsce przeniesienia należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków,
3.3.3. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zapewnić nadzór archeologa oraz zapewnić spełnienie 
warunków zawartych w pozwoleniu Konserwatorskim nr 786/20 z dnia 24.08.2020r. na prowadzenie badań 
archeologicznych (zawarto w Formalnościach).
3.4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 
(dokumentacja projektowa):
3.5. Gwarancja i rękojmia:
3.5.1. Wykonawca musi zaoferować, co najmniej 60-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty i 
zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości 
zamówienia. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany 
jest ponosić koszty wszelkich przeglądów i serwisów gwarancyjnych niezbędnych do utrzymania gwarancji 
w pełnym zakresie wymaganym w SWZ i załącznikach. W okresie gwarancji wykonawca jest również 
zobowiązany do dostawy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego działania urządzeń i 
instalacji zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia.
3.5.2. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – równy zaoferowanemu okresowi gwarancji.
3.6. UWAGA!!! Ze względu na konieczność prowadzenia prac budowlanych na terenie działającego 
Szpitala, organizacja robót musi być uzgodniona z IZ i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego, 
nie może nadmiernie utrudniać działalności Szpitala oraz ma zapewniać kontynuowanie niezmiennego 
zakresu świadczeń medycznych, w szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia 
tymczasowego dojazdu do wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie kompleksu.
3.7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, dokumentacją projektową oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, 
właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, 
ppoż. i branżowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na całość przedmiotu umowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2026
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: tak
Opis opcji:
9.2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 PZP, na następujących 
zasadach:
9.2.1. Opcjonalny zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia w jego części Zakres opcjonalny. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać 
cenę za każdy z opisanych elementów opcjonalnego zakresu przedmiotu zamówienia.
9.2.2. Zamawiający uprawniony jest do złożenia jednostronnego oświadczenia woli o skorzystania z opcji w 
całości lub wskazanej części, na warunkach cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w sytuacji, w której 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego uzyska środki niezbędne na sfinansowanie części lub 
całości opcjonalnego zakresu zamówienia. Powyższe nie oznacza jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy, z 
którym zostanie zawarta umowy, o wykonanie opcjonalnego zakresu zamówienia.
9.2.3. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji we wskazanym zakresie Zamawiający może złożyć, jeden 
lub wiele razy (w zakresie niezrealizowanej wcześniej części opcjonalnego zakresu przedmiotu zamówienia), w 
terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
9.2.4. Do opcjonalnego zakresu zamówienia zastosowanie będą miały odpowiednio postanowienia wzoru 
umowy stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ.

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:
nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
11.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
11.1.3. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
11.1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (co najmniej 
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prowadzenie robót budowlanych) na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów 
złotych 00/100);
11.1.3.2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę co najmniej 45 000 000,00 PLN 
(czterdzieści pięć milionów złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
11.1.4. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
11.1.4.1. dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
11.1.4.1.1. Koordynatorem Wykonawcy:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których 
mowa w ustawie Prawo budowlane;
Posiadającym doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika kontraktu przy realizacji minimum 3 inwestycji 
budowlanych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 25 mln zł brutto, lub jednej inwestycji o wartości 
minimum 75 mln zł brutto.
11.1.4.1.2. Kierownikiem budowy:
Posiadającym aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o 
których mowa w ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy liczone jako 
okres czasu od dnia wydania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako 
termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania; Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 inwestycji budowlanych przy zabytkach nieruchomych,
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 inwestycji 
budowlanych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 30 mln zł brutto, lub jednej inwestycji o wartości 
minimum 60 mln zł brutto.
11.1.4.1.3. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w wymaganej 
przez Zamawiającego specjalności, liczone jako okres czasu od dnia wydania wymaganych przez 
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Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach niniejszego 
postępowania;
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji co 
najmniej 1 inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto.
11.1.4.1.4. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych:
posiadającym aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, liczone jako okres czasu od dnia wydania 
uprawnień do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania;
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej o 
wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto.
DALSZY CIĄG WARUNKÓW PONIŻEJ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
11.1.4.1.5. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, liczone jako okres czasu od dnia wydania 
wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach 
niniejszego postępowania;
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej o wartości nie 
mniejszej niż 25 mln zł brutto.
11.1.4.1.6. Kierownikiem robót drogowych:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone jako okres czasu od dnia wydania 
wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach 
niniejszego postępowania.
11.1.4.1.7. Menagerem BIM, posiadającym
minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Menagera BIM (Building Information Modeling), 
przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego 
realizowanej z wykorzystaniem technologii Building Information Modeling,
11.1.4.1.8. Specjalistą – technologiem medycznym, będącym koordynatorem dostaw sprzętu i wyposażenia 
szpitalnego oraz technologiem medycznym:
posiadającym doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technologa medycznego w ramach realizacji 
przynajmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego służby zdrowia 
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(wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki 
medycznej), w tym obejmującego budowę lub przebudowę: min. 1 bloku operacyjnego zawierającego minimum 
2 sale operacyjne (w tym min. 1 sale hybrydową), o łącznej wartości dostarczonego i zainstalowanego sprzętu 
nie mniejszej niż 5 mln zł.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte przedmiotem zamówienia, 
z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach określonych w umowie.
UWAGA 2: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia tożsame 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne uprawnieniom opisanym wyżej, 
wydane w innym państwie przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
11.1.4.2. wykaże się doświadczeniem w realizacji robót budowlanych, przez co zamawiający rozumie:
Posiadanie doświadczenia w realizacji - w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 inwestycji polegającej 
na budowie/przebudowie/ modernizacji/rozbudowie obiektu służby zdrowia (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), w ramach której powstały 
co najmniej 2 sale operacyjne, w tym jedna hybrydowa, o łącznej wartości inwestycji nie mniejszej niż 100 
000 000,00 zł (sto milionów złotych), która to inwestycja została w całości odebrana przez Inwestora (przez 
co rozumie się wystawienie świadectwa przejęcia lub protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu o 
podobnym charakterze).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik do SWZ - wzór umowy

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: 24/06/2022
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:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 11:00
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Miejsce:
siedziba Zamawiającego - zamawiający nie przewiduje sesji publicznego otwarcia ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
otwarcia ofert dokona Pełnomocnik Zamawiającego za pomocą mechanizmu do odszyfrowywania ofert 
przewidzianego na Miniportalu (szczegóły opisane w SWZ)

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.2. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
1.4. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /5wszkzp/SkrytkaESP
1.5. ID postępowania z miniportalu: d6e4a480-9bb2-49ed-a6be-4d090290780f
1.7. Postępowanie w imieniu Zamawiającego prowadzi Inwestor Zastępczy: ATIVA Jakub Kuratow, w imieniu 
którego działają ustanowieniu przez Zamawiającego Pełnomocnicy tj.: Tatiana Kuratow i Dawid Studencki 
(uprawieni do jednoosobowego działania)
10.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z 
postępowania określone w art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) PZP.
Ponadto do postępowania zastosowanie mają zapisy Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 
2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
Szczegółowy zakres dokumentów składanych do oferty i wymaganych na dalszych etapach postępowania 
określa SWZ.
16.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów 
złotych 00/100)
18.5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w sposób 
wskazany wskazanej w pkt 14.11 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2019.2019), przysługują środki ochrony prawnej w postaci 
odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX tej ustawy (art. 506 – 576).

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2022
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