
Zarząd Nieruchomości Komunalnych: Świadczenie usługi konserwacji wewnętrznych instalacji

centralnego ogrzewania, ciepłej wody i węzłów cieplnych w budynkach będących w zarządzie

Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Świadczenie usługi konserwacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i węzłów

cieplnych w budynkach będących w zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 608658-N-2020 z dnia 2020-11-10 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Nieruchomości Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny

43078394000000, ul. ul. Grodzka 12 , 20-112 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel.

815 371 200, e-mail znk@znk-lublin.pl, faks 815 371 201.

Adres strony internetowej (URL): https://www.znk-lublin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne https://www.znk-lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e2814...

2 z 17 2020-11-10, 13:35



https://www.znk-lublin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://www.znk-lublin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Tak

adres

https://miniportal.uzp.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Tak

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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https://epuap.gov.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi konserwacji

wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i węzłów cieplnych w budynkach

będących w zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie

Numer referencyjny: PN/KONS-COCW/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Świadczenie usługi polegającej na bieżącej konserwacji instalacji c.o. i c.w. oraz węzłów

cieplnych w budynkach wymienionych w załączniku nr 1 do wzoru umowy polegające na wykonaniu

poniższych czynności: Zakres konserwacji instalacji centralnego ogrzewania: 1) Zapewnienie

prawidłowego funkcjonowania instalacji c.o. w oparciu o właściwą regulację czynnika grzewczego,

zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Usługodawcą. 2) Zatrzymanie oraz ponowne uruchomienie
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instalacji centralnego ogrzewania związane z prowadzeniem prac konserwacyjnych. 3) Miejscowe

udrażnianie pionów, poziomów i zaworów na instalacji c.o., 4) Usuwanie wszelkich przecieków na

instalacji c.o.: - miejscowa wymiana (do 2 mb) skorodowanych odcinków rur, wymiana szczeliwa na

dławicach zaworów oraz w połączeniach gwintowanych, - wymiana uszczelek na nieszczelnych

połączeniach kołnierzowych i na pojedynczych elementach grzejnikowych (grzejniki żeliwne), -

wymiana pojedynczych uszkodzonych elementów grzejnika lub pojedynczych grzejników, - wymiana

pojedynczych zaworów, - wymiana pojedynczych automatycznych odpowietrzników; 5) Usuwanie

niedogrzewań poprzez odpowietrzanie instalacji c.o. i pojedynczych grzejników oraz ich płukanie. 6)

Kontrola pracy i regulacja zaworów przygrzejnikowych i innych zaworów nastawczych. 7) Wymiana

pojedynczych kryz dławiących. 8) Demontaż pojedynczego grzejnika w przypadku awarii –

zaślepienie gałązek wraz z ponownym montażem. 9) Próby ciśnieniowe pojedynczych grzejników

wykonywane po naprawie lub zmianie powierzchni ogrzewalnej grzejnika. 10) Naprawa zawieszenia

grzejnika na wspornikach. 11) Miejscowe czyszczenie i malowanie elementów metalowych. 12)

Miejscowe uzupełnianie (do 2 mb) izolacji termicznej na rurociągach instalacji c.o. (poziomy). 13)

Współpraca z Usługodawcą w zakresie likwidacji niedogrzewań i korekty mocy grzejników. 14)

Dokonywanie pomiaru temperatury powietrza w lokalach w przypadku zgłoszonych

nieprawidłowości. Zakres konserwacji instalacji ciepłej wody: 1) Zapewnienie prawidłowego

funkcjonowania instalacji c.w. w oparciu o właściwą regulację instalacji. 2) Zatrzymanie oraz

ponowne uruchomienie instalacji c.w. związane z prowadzeniem prac konserwacyjnych. 3) Miejscowe

udrażnianie pionów i poziomów ciepłej wody bez wymiany rurociągów. 4) Usuwanie wszelkich

przecieków na instalacji c.w.: a) w uzasadnionych przypadkach miejscowa wymiana (do 2 mb)

skorodowanych odcinków rur, b) wymiana szczeliwa na dławicach zaworów oraz w połączeniach

gwintowanych, c) wymiana pojedynczych zaworów (z materiałów powierzonych). 5) Kontrola i

regulacja zaworów regulacyjnych podpionowych. 6) Miejscowe czyszczenie i malowanie elementów

metalowych. 7) Miejscowe uzupełnianie (do 2 mb) izolacji termicznej na rurociągach instalacji c.w.

(poziomy). 8) Zakres konserwacji kończy się na zaworze odcinającym instalację c.w. (lokalówkę)

wewnątrz lokalu. 9) Dokonywanie pomiaru temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych w

przypadku zgłoszonych nieprawidłowości. Zakres konserwacji dla węzłów cieplnych wszystkich

typów: 1) Regulacja i stały nadzór nad parametrami pracy węzła cieplnego. 2) Nadzorowanie stanu

technicznego węzła cieplnego: a) uruchamianie i wyłączanie węzła z ruchu związane z prowadzeniem

prac konserwacyjnych, b) likwidacja przecieków na złączach kołnierzowych (wymiana uszczelek i

śrub w razie potrzeby), c) likwidacja przecieków na dławicach pomp, zaworów i śrubunkach

(uzupełnianie szczeliwa), d) przegląd i czyszczenie siatek odmulaczy i filtrów (bez ich wymiany), e)

uzupełnianie oleju w tulejach termometrów, utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
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termometrów, f) smarowanie i doszczelnianie kurków manometrycznych, utrzymywanie w dobrym

stanie technicznym manometrów (zgodnie z warunkami technicznymi); 3) Miejscowe czyszczenie i

malowanie elementów metalowych. 4) Miejscowe uzupełnianie (do 2 mb) ubytków izolacji

termicznej. 5) Okresowe sprawdzanie szczelności wymiennika. 6) Okresowe czyszczenie płyt

wymiennika (bez kosztów uszczelek). 7) Okresowe czyszczenie dysz hydroelewatora. 8) Utrzymanie

w sprawności technicznej naczynia zbiorczego. 9) Uzupełnianie instalacji c.o. wodą sieciową

(uzdatnioną), 10) Zmiana nastaw regulatorów, 11) Sprawdzanie prawidłowości wskazań aparatury

kontrolno-pomiarowej i automatyki wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych zgodnie z

instrukcjami obsługi danych urządzeń, 12) Kontrola wraz z zapewnieniem prawidłowego działania

instalacji elektrycznej zasilającej oraz instalacji i urządzeń elektrycznych w węźle cieplnym, 13)

Wymiana wkładek bezpiecznikowych lub wyłączników instalacyjnych typu S, 14) Wymiana żarówek

oświetleniowych, cewek w stycznikach, 15) Wymiana osprzętu tj. włączników oświetleniowych i

gniazd (230V) oraz gniazd siłowych (400V) z materiałów powierzonych, 16) Kontrola zasilania

elektrycznego tablic i rozdzielnic, 17) Granicę stron instalacji elektrycznej ustala się na zaciskach

wejściowych do tablicy rozdzielczej węzła cieplnego, 18) Dokonywanie odczytów pojedynczych

ciepłomierzy na prośbę Zamawiającego, 19) Dokonywanie odczytów podliczników elektrycznych

służących do pomiaru ilości energii elektrycznej pobranej na potrzeby węzła na prośbę

Zamawiającego, 20) Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym pomieszczeń węzłów

cieplnych.

II.5) Główny kod CPV: 70300000-4

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przyjęto na

poziomie 5%

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  48  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych

poziomów zdolności

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności objętej

przedmiotem zamówienia. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa się na kwotę

150.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: dysponują lub będą dysponowali pracownikami gwarantującymi

prawidłowe wykonanie zamówienia, w tym: a) dysponują osobami, które posiadają uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi: - w specjalności instalacyjnej w zakresie

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - w specjalności instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, - w specjalności instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń gazowych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) dysponują
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odpowiednią liczbą osób wykonujących prace konserwacyjno - remontowe (min. 5 osób)

gwarantującą prawidłowe wykonanie zamówienia; c) będą dysponować pomieszczeniem

warsztatowym wraz z zapleczem magazynowym umożliwiającym przechowanie podstawowego

sprzętu i zapasu materiałów niezbędnych do wykonywania prac w zakresie robót budowlanych oraz

instalacji: elektrycznych, wodociągowo - kanalizacyjnych i gazowych, wyposażone w linię

telefoniczną i faks; d) wykonują lub wykonywali w okresie 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres minimum 12

miesięcy usługi w zakresie pogotowia technicznego w co najmniej 10-ciu budynkach, przy czym

wymaga się, aby były to budynki wielorodzinne.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. -

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji. - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: - o których mowa w pkt 6.3.1.1. SIWZ

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, - o których mowa w pkt 6.3.1.5.

SIWZ – składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. -

Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.2. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2., zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.3.3. SIWZ stosuje się.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument

wskazany w pkt 6.3.1.1. SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 6.3.2.1. SIWZ w zakresie
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.3.3. SIWZ stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz usług, które wykonawcy wykonują lub wykonywali w okresie 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez okres

minimum 12 miesięcy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w co najmniej 10

nieruchomościach, przy czym wymaga się aby były to budynki wielorodzinne, wraz z podaniem

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są

wykonywane. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie lub

wykonywanie (zał. nr 4 do SIWZ). - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami. - Dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w wysokości 150

000,- zł wraz z potwierdzeniem opłacenia składek. - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 6.1.1.3. SIWZ, przedstawia w

odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.3.1.1. – 6.3.1.3. i 6.3.1.5 SIWZ. -

Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca

certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji

może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu, wydane przez właściwy organ lub

certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub

uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 6.3.1. oraz pkt

6.3.6. - W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o

których mowa w pkt 6.3.1., 6.3.2., 6.3.4. – 6.3.6. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi
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adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. - W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 6.3.1.,

6.3.2., 6.3.4.,6.3.5. SIWZ winien złożyć każdy wykonawca. 2. dokumenty i oświadczenia

wymagane w pkt 6.3.6. winny być złożone wspólnie przez wykonawców. Dokumenty lub

oświadczenia, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za

zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu

lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenia

za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich

dotyczą. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń

składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. (Dz.u z 2017 r poz. 1320) i (Dz.u z 2018 r. poz.

1991) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz. u z 2016 r poz 1126 z późn. zm.) w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu

elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z

poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii

dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez

innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo podwykonawcę. Wszystkie składane

przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać stan aktualny na dzień ich

złożenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium w

wysokości: 9 400,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Tak

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Tak

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena ofertowa brutto 60,00

czas reakcji w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób i mienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
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polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-11-19, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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