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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244331-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
2020/S 101-244331

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Sąd Najwyższy
Krajowy numer identyfikacyjny: 000000224
Adres pocztowy: pl. Krasińskich 2/4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-951
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Dylewski
E-mail: bpzpjd@sn.pl 
Tel.:  +48 225308251
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sn.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.sn.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

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

II.1.1) Nazwa:
Obsługa eksploatacyjna i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym
Wymiaru Sprawiedliwości
Numer referencyjny: KPP-I-2211-3/19/20

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:bpzpjd@sn.pl
www.sn.pl
www.sn.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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50700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w
Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości na Placu Krasińskich.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 405 409.47 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych
w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości na Placu Krasińskich w Warszawie w zakresie:
1. Systemy teletechniczne:
1.1 system centralnego nadzoru technicznego B.A.S.;
1.2 system sygnalizacji pożaru – z wyłączeniem obsługi użytkowej;
1.3 system sieci zegarów;
1.4 system nagłośnienia alarmowego i informacyjnego – z wyłączeniem obsługi użytkowej;
1.5 system detekcji tlenku węgla w garażu – z wyłączeniem obsługi użytkowej;
1.6 system sygnalizacji włamania i napadu – z wyłączeniem obsługi użytkowej;
1.7 system kontroli dostępu – z wyłączeniem obsługi użytkowej;
1.8 system obsługi parkingowej – dotyczy parkingu służbowego i zewnętrznego – z wyłączeniem obsługi
użytkowej;
1.9 system detekcji gazów wybuchowych (LPG) – z wyłączeniem obsługi użytkowej;
1.10 systemy audiowizualne sal rozpraw (z wyłączeniem sali B, C i D) – z wyłączeniem obsługi użytkowej;
1.11 system interkomów przeciwpożarowych – z wyłączeniem obsługi użytkowej;
1.12 centralna dyspozytornia dla systemów nadzoru, kontroli, sygnalizacji i innych – z wyłączeniem obsługi
użytkowej.
2. Dźwigi osobowe i towarowe.
3. System elektroenergetyczny:
3.1 zasilanie 15 kV;
3.2 rozdział energii elektrycznej;
3.3 wewnętrzna i zewnętrzna odbiorcza instalacja elektryczna 3-fazowa i 1-fazowa;
3.4 instalacja odgromowa i uziemienie;
3.5 UPS;
3.6 agregat prądotwórczy.
4. Wewnętrzna instalacja telewizji kablowej.
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5. Konserwacja drzwi, okien, werticali.
6. Konserwacja przegród, sprzętu p. pożarowego.
7. Gospodarka wodno-ściekowa:
7.1 wewnętrzna i zewnętrzna instalacja wody zimnej;
7.2 instalacja wody ciepłej;
7.3 instalacja kanalizacji sanitarnej (bytowo-gospodarczej);
7.4 instalacja kanalizacji deszczowej;
7.5 instalacja odwodnienia parkingów podziemnych;
7.6 instalacja kanalizacji technologicznej;
7.7 urządzenia gospodarki wodno-ściekowej;
7.7.1 pomiar ilości wody;
7.7.2 uzdatnianie i pompownia;
7.7.3 oczyszczanie ścieków technologicznych z parkingu;
7.8. system basenu zewnętrznego;
7.9. system zraszania roślinności.
8. Gospodarka cieplna:
8.1 węzeł cieplny: stacja wymienników c.o., c.t. i ciepłej wody;
8.2 instalacje centralnego ogrzewania;
8.3 instalacja ciepła technologicznego.
9. System chłodniczy:
9.1 agregat chłodniczy;
9.2 instalacja chłodnicza.
10. Wentylacja mechaniczna
10.1 wentylatornie, czerpnie i wyrzutnie;
10.2 instalacja wentylacji mechanicznej.
11. Klimatyzacja:
11.1 komory klimatyzacyjne;
11.2 instalacje klimatyzacji.
12. System instalacji p. pożarowej (Instalacje wodna i gazowa):
12.1 zbiorniki i pompownie wody;
12.2 instalacja hydrantowa;
12.3 instalacja tryskaczowa;
12.4 instalacja gazowa (argonitowa).
13. Urządzenia i instalacje schronu.
14. Kontrola stanu technicznego elementów budowlanych obiektu.
2) Zakres prac i częstotliwość wykonywania czynności objętych zamówieniem opisane są w szczegółowych
warunkach umowy, które znajdują się w załączniku C2 do SIWZ. Charakterystyka techniczna systemów i
instalacji, których obsługa i serwis objęte są zamówieniem zawarta jest w dokumentacji technicznej, której spis
podaje załącznik D do SIWZ.
Podstawowe dane o obiekcie, w którym będzie świadczona usługa:

— powierzchnia całkowita części nadziemnej 20 890,1 m2,

— powierzchnia całkowita poniżej parteru 24 985,1 m2,

— powierzchnia całkowita 44 744,1 m2,

— powierzchnia użytkowa bez parkingu miejskiego 28 030 m2,
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— powierzchnia użytkowa KUWS 39 458 m2,

— powierzchnia komunikacji 7 894,6 m2,

— kubatura części nadziemnej 98 340 m3,

— kubatura części podziemnej 88 980 m3,
— ilość kondygnacji 2 podziemne 4 nadziemne + nadbudowa nad częścią budynku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 405 409.47 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1) Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i
niedyskryminacyjny.
2) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie wyższa niż 5 (pięć),
Zamawiający zaprosi 5 (pięciu) Wykonawców, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższym
opisem.
3) Jeżeli liczba Wykonawców będzie mniejsza niż 5 (pięć) Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców,
którzy spełnią wymagane warunki udziału w postępowaniu.
4) W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów kwalifikujących
Wykonawcę na piąte miejsce Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców zajmujących to
miejsce.
5) Zamawiający dokona oceny na podstawie treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z
załącznikami.
6) Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty w następujący sposób:
a) za każdą dodatkową (ponad wymagane w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1 ppkt 3 lit. a SIWZ usługę wykazaną we
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniającą warunki określone w rozdziale IV ust. 1 pkt
1.1 ppkt 3 lit. a SIWZ Wykonawca otrzyma 1 pkt, przy czym nie więcej niż 10 pkt (łącznie w pkt a) niezależnie
od liczby wykazanych usług);
b) za posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście
milionów złotych) Wykonawca otrzyma 1 pkt;
c) za posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości powyżej 1 000 000 PLN (słownie:
jeden milion złotych) Wykonawca otrzyma 1 pkt;
d) za posiadanie aktualnego certyfikatu ISO 9001 Wykonawca otrzyma 1 pkt – w celu przyznania punktów
za posiadanie certyfikatu ISO 9001 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia w celu otrzymania 1 pkt każdy z Wykonawców musi posiadać aktualny certyfikat
ISO 9001;
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e) za posiadane doświadczenie zawodowe i wykształcenie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia Wykonawca otrzyma maksymalnie 7 punktów, zgodnie z tabelą zamieszczoną w rozdziale VIII ust.
2 pkt 6 lit. e SIWZ.
7) Łączna maksymalna ilość punktów jaka może być przyznana Wykonawcy: 20 pkt.
8) Zamawiający wyłącza możliwość odwoływania się do potencjału podmiotów trzecich, w celu zdobycia
większej ilości punktów w powyższych kryteriach. Zamawiający zastrzega, że punkty zostaną przydzielone
jedynie za samodzielnie wykonane przez Wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia usługi
spełniające warunki określone przez Zamawiającego, za własną zdolność ekonomiczną i finansową, za
posiadanie ISO 9001 oraz za posiadane uprawnienia, doświadczenie zawodowe i wykształcenie osób.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na okres związania ofertą.
2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie
wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
3. Wadium ustala się w wysokości 200 000,00 PLN.
4. Wadium może być wniesione w formach określonych w przepisie art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

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:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów
złotych);
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie:
pięćset tysięcy złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlegają wykluczeniu.
2. Postawy do wykluczenia:
1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.
2) Zamawiający zastrzega, że wykluczy z postępowania również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Wykonawcę:
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a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie przepisu art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie przepisu art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 498 ze zm.);
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia
3.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wskazanych poniżej dokumentów
(Zamawiający żąda przedłożenia niniejszych dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu stosownie do dyspozycji art. 26 ust. 2f ustawy. W przypadku nieprzedłożenia wymaganych
dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie do ich
uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy):
1) JEDZ zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej – (załącznik A3 do SIWZ), Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD (https://
espd.uzp.gov.pl/) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i
utworzenie dokumentu elektronicznego; w części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α
(alfa);
2) oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym załącznik A7 do SIWZ –
składanego przez każdego z Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem Wykonawca, w terminie 3
dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy, przekazuje Zamawiającemu bez
wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przypadku zaznaczenia w oświadczeniu „nie
należy do żadnej grupy kapitałowej...” potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje
należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na obsłudze eksploatacyjnej i serwisie technicznym systemów i
instalacji technicznych:

https://espd.uzp.gov.pl/
https://espd.uzp.gov.pl/
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— system centralnego nadzoru technicznego,
— system sygnalizacji włamania i napadu (z wyłączeniem obsługi użytkowej),
— system kontroli dostępu (z wyłączeniem obsługi użytkowej),
— dźwig osobowy,
— system elektroenergetyczny z UPS i generatorem prądu,
— centralny system wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
— system sygnalizacji pożaru,
— system instalacji przeciw pożarowej (instalacja wodna i gazowa).
W nieruchomości stanowiącej budynek użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 25

000 m2 każdy.
Usługi winny być realizowane w sposób ciągły, tj. nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. W
przypadku usług nadal wykonywanych, warunek będzie spełniony, jeżeli na dzień składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu okres trwania każdej usługi nadal wykonywanej będzie nie krótszy niż
12 (dwanaście) miesięcy.
Pojęcie budynku użyteczności publicznej zostało zdefiniowane w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
b) dysponuje następującymi osobami:
1) kierownikiem działu technicznego posiadającym co najmniej wykształcenie średnie techniczne, dwuletnie
doświadczenie w kierowaniu zespołem obsługi technicznej w budynku użyteczności publicznej o powierzchni

całkowitej nie mniejszej niż 25 000 m2 wyposażonym co najmniej w:
— system centralnego nadzoru technicznego,
— system sygnalizacji włamania i napadu,
— system kontroli dostępu,
— dźwig osobowy,
— system elektroenergetyczny z UPS i generatorem prądu,
— centralny system wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
— system sygnalizacji pożaru,
— system instalacji przeciw pożarowej (instalacja wodna i gazowa)
oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych grupy 1 (powyżej 1 kV) na
stanowisku dozoru i grupy 2 na stanowisku dozoru;
2) pięcioma technikami elektrykami posiadającymi co najmniej wykształcenie średnie techniczne, dwuletnie
doświadczenie w obsłudze technicznej budynku oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i
sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja;
3) dwoma technikami chłodnictwa posiadającymi co najmniej wykształcenie średnie techniczne, dwuletnie
doświadczenie w obsłudze technicznej budynku oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i
sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja i grupy 2 na stanowisku eksploatacja;
4) dwoma technikami automatyki – elektronikami posiadającymi co najmniej wykształcenie średnie techniczne,
dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją
urządzeń i sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja i grupy 2 na stanowisku eksploatacja;
5) dwoma hydraulikami posiadającymi co najmniej wykształcenie zawodowe oraz dwuletnie doświadczenie w
obsłudze technicznej budynku;
6) dwoma ślusarzami („złota rączka”) posiadającymi co najmniej wykształcenie zawodowe oraz dwuletnie
doświadczenie w obsłudze technicznej budynku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Ciąg dalszy 3.1. w III 1.2.3:
3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem pkt 3.13;
7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłaty tych należności, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
15 ustawy, wg wzoru określonego w załączniku A2 do SIWZ;
8) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 22 ustawy, wg wzoru określonego w załączniku A2 do SIWZ;
9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, wg wzoru określonego w
załączniku A2 do SIWZ;
10) wykazu usług wykonanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch umów (zamówień) obejmujących
realizację usług odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 3 lit. a, wraz z podaniem
ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z
załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie;
11) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do świadczenia usług, 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. Wzór wykazu usług stanowi załącznik A6 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, a okoliczności te nie leżą po
stronie Wykonawcy;
2) przedłużającej się procedury przetargowej, w szczególności na skutek wniesienia środków ochrony prawnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 24/07/2020

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ciąg dalszy 3.1. w III 1.2.3):
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12) dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale IV
ust. 1 pkt 1.1 ppkt 2 lit. a SIWZ;
13) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.2 Oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IV pkt 3.1 ppkt 2 SIWZ, Zamawiający będzie żądał od
Wykonawców, po przekazaniu informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i
otrzymanych ocenach spełniania tych warunków.
Pozostałe wymagania dotyczące składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zostały zawarte w rozdziale IV ust. 3 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
http://www.uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020

http://www.uzp.gov.pl

