
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Kompleksowe usługi sprzątania - zamówienie jest podzielne na dwie części: część I i część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Książki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356775805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zygmunta Wróblewskiego, 6

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-148

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: biuro@instytutksiazki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://instytutksiazki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:

Kompleksowe usługi sprzątania - zamówienie jest podzielne na dwie części: część I i część II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90031015-652f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00004977/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-02 13:45

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004025/01/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w roku 2021

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 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/

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: W postępowaniu Zamawiający
wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się
pod adresem: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Szczegółowa
Instrukcja korzystania z Platformy, w tym wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy jej użyciu dostępna jest w zakładce „Regulacje i
procedury procesu zakupowego” pod adresem https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferty i
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Za
datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów przekazywanych w postępowaniu uważa się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Za
datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail
Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail
Zamawiającego.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do
Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do
Zamawiającego przed upływem tego terminu.Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:\-podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s
na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);-komputer PC/MAC z aktualnym
systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;-wybrana przeglądarka wspierana przez
producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;-dopuszcza się podpisanie
dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku
z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.Zamawiający zgodnie z § 3
ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików
o wielkości do 70 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt,
.pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4,
.ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, TSL, XMLsig,
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XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia określa
informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:-Plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu składania ofert.-Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: : j.wasik@instytutksiazki.pl.Dokumenty
elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz
cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
j.wasik@instytutksiazki.pl

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

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 16 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 261-1/21

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 wszystkie części

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

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania, polegającej na
utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w budynkach Instytutu Książki: Część I
- Instytut Książki ul. Wróblewskiego 6; 31-148 Kraków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911000-6 - Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków
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i okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

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:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:Nazwa kryterium/waga 1. Cena 60 %2. Kryterium ekologiczne/biodegradowalne 40 %Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów 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: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium ekologiczne/biodegradowalne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:Nazwa
kryterium/waga 1. Cena 60 %2. Kryterium ekologiczne/biodegradowalne 40 %Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

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
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania, polegającej na
utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w budynkach Instytutu Książki - Część
II - Budynki Instytutu Książki w Warszawie: ul. Foksal 17 Warszawa, ul. Górskiego 1/68
Warszawa, ul. Wiejska 16 lok 27 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 Warszawa, ul. Kozia 3/5 m 6
Warszawa, ul. Śniegockiej 10 m 11 Warszawa, ul. Parandowskiego 19 Warszawa, zgodnie z
załącznikiem nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911000-6 - Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków
i okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

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:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:Nazwa kryterium/waga 1. Cena 60 %2. Kryterium ekologiczne/biodegradowalne 40 %Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów 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: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium ekologiczne/biodegradowalne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
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Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:Nazwa
kryterium/waga 1. Cena 60 %2. Kryterium ekologiczne/biodegradowalne 40 %Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i
spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
określone na podstawie art. 112 ust 1 pkt 4 ustawy. Zamawiający uzna je za spełnione jeżeli
Wykonawca wykaże iż:W części I:1) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje) co najmniej
jedną kompleksową usługę sprzątania, która:a) polegała na utrzymaniu czystości i wykonywaniu
prac porządkowych w budynku/budynkach posiadających powierzchnię biurową o łącznej
powierzchni co najmniej 1000 m ²,b) była świadczona w sposób ciągły przez okres co najmniej 6
miesięcy.Zamawiający dopuszcza sumowanie powierzchni budynku/budynków w różnych
lokalizacjach w ramach jednej umowy.W części II:1) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie),
należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje) co
najmniej jedną kompleksową usługę sprzątania, która:a) polegała na utrzymaniu czystości i
wykonywaniu prac porządkowych w budynku/budynkach posiadających powierzchnię biurową o
łącznej powierzchni co najmniej 500 m ²,b) była świadczona w sposób ciągły przez okres co
najmniej 6 miesięcy.Zamawiający dopuszcza sumowanie powierzchni budynku/budynków w
różnych lokalizacjach w ramach jednej umowy.

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:
Wykaz usług odpowiednio dla części I lub części II według wzoru załącznika nr 6, 6a do SWZ
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem 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.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
Zamawiający żąda złożenia z ofertą, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, oświadczenia, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.Jeżeli w związku z
jedną z okoliczności wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Wykonawca podjął środki
naprawcze na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy, zobowiązany jest do ich wskazania w
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oświadczeniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w każdej z części
postępowania. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunek określony w pkt 8.1 SWZ odpowiednio dla części I i odpowiednio dla
części II postępowania, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy
łącznie. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.Jeżeli Wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji usług, o których mowa w pkt 8.1 SWZ odpowiednio dla każdej z
części postępowania, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, składany wykaz usług
ma dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio
uczestniczył lub uczestniczy.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–
123 PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1.Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

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

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:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ. Zamawiający
dopuszcza zmiany umowy na warunkach wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
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SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w rozdziale 2 pkt
2.5 i 2.6 SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej zgodnie z
rozdziałem 2, pkt 2.7 SWZ. 3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia:- wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia odpowiednio dla części I i
dla części II.- aktualnej i opłaconej Polisy OC potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 złotych odpowiednio dla części I i dla
części II.W przypadku złożenia ofert dla obu części (I i II) Zamawiający wymaga złożenia polis
dla każdej z części osobno.- kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umowa ma być zawarta z Wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum).-dokumentów
potwierdzających umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę przy podpisywaniu umowy
do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.4. Środki ochrony prawnej.Pouczenie o środkach ochrony prawnej
przysługujących wykonawcy zgodnie z rozdziałem 10 SWZ.
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