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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379925-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
2015/S 209-379925

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Agencja Rozwoju Miasta S.A.
ul. Lema 7
Punkt kontaktowy: Agencja Rozwoju Miasta S.A.
31-571 Kraków
POLSKA
Tel.:  +48 123491103
E-mail: sekretariat@arm.krakow.pl
Faks:  +48 122909960
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.arm.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
Inny: zarządzanie i wynajem nieruchomości

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Konserwacja urządzeń i systemów w TAURON Arena Kraków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kraków.
Kod NUTS PL213

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379925-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:sekretariat@arm.krakow.pl
www.arm.krakow.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w Tauron Arena Kraków usług w zakresie konserwacji urządzeń
i systemów. Należy uwzględnić, iż czynności te winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów
budowlanych i terenów – rozdział 1 § 3 punkt 2 i 3. Zamówienie obejmuje również koszty związane z wymaganą
dostawą, wymianą i uzupełnieniem materiałów eksploatacyjnych takich jak źródła światła (wg. limitów o których
mowa w Załącznikach od nr 1.1 do nr 1.7 do SIWZ) oraz materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, smary,
oleje, środki czyszczące, itp. (określonych zgodnie z DTR).
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla każdej z siedmiu części zamówienia przedstawiają
Załączniki do SIWZ od nr 1.1 do nr 1.7. oraz treści wzoru Umowy. Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SIWZ będącymi np. wynikiem odpowiedzi udzielonych w wyniku pytań
Wykonawców do treści SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212290

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Niniejsze zamówienie obejmuje konserwację następujących instalacji i systemów technicznych, na które
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 1 zamówienia – Konserwacja systemów p.poż:
— Stacje pożarowe tryskaczowe – działka wodne
— Zbiornik wodny
— Instalacja gaszenia gazem
— System SAP
— System DSO
— Wentylacja oddymiająca
— Oświetlenie awaryjne
— Baterie UPS – akumulatory
Część 2 zamówienia – Konserwacja stolarki drzwi i bram:
— Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna
— Bramy rozwierane
— Bramy rolowane
— Drzwi i bramy pożarowe
Część 3 zamówienia– Konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu:
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— Agregaty mroźnicze lodowiska
— Agregaty chłodnicze dla klimakonwektorów i wentylacji
— Instalacja chłodu oraz odprowadzenie skroplin
— Klimatyzatory i Klimakonwektory
Część 4 zamówienia – Konserwacja systemu wentylacji:
— Wentylacja bytowa – wentylatory
— Centrale wentylacyjne
Część 5 zamówienia – Konserwacja systemów słabo i silno prądowych
— Instalacje główne i rozdzielcze
— Stacje trafo i agregaty prądotwórcze
— Instalacje ogrzewania elektrycznego
— Instalacje elektryczne wewnętrzne
— Urządzenia teletechniczne
— Instalacje odgromowe
— Instalacje niskoprądowe – cctv, sms, bms, sni, kd, sswin, detekcja lpg, monitoring konstrukcji
— Oświetlenie – oprawy, źródła światła
Część 6 zamówienia – Konserwacja systemu trybun składanych:
— Trybuny teleskopowe i demontowalne
— Krzesełka – standard, podwyższony, zespoły krzesełek
Część 7 zamówienia – Konserwacja separatorów, pomp, CO, CT:
— Kanalizacja deszczowa i sanitarna
— Urządzenia oczyszczające – separatory, pompy, przepompownie
— Instalacja ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, nagrzewnic.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Konserwacja urządzeń i systemów w Tauron Arena Kraków
1) Krótki opis

Niniejsze zamówienie obejmuje konserwację następujących instalacji i systemów technicznych, na które
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 1 zamówienia – Konserwacja systemów p.poż:

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212290, 50500000, 50711000, 50712000, 50720000, 50532000

3) Wielkość lub zakres
Część 1 zamówienia – Konserwacja systemów p.poż:
— Stacje pożarowe tryskaczowe – działka wodne
— Zbiornik wodny
— Instalacja gaszenia gazem
— System SAP
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— System DSO
— Wentylacja oddymiająca
— Oświetlenie awaryjne
— Baterie UPS – akumulatory.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla każdej z siedmiu części zamówienia przedstawiają
Załączniki do SIWZ od nr 1.1 do nr 1.7. oraz treści wzoru Umowy. Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SIWZ będącymi np. wynikiem odpowiedzi udzielonych w wyniku pytań
Wykonawców do treści SIWZ.
2. Czynności konserwacyjne dot. niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie z wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń.
3. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem oraz wszelkimi narzędziami i przyrządami,
sprzętem np. transportowym, podnośnikami, elektronarzędziami itp. niezbędnymi do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.

Część nr: 2
Nazwa: Konserwacja urządzeń i systemów w Tauron Arena Kraków
1) Krótki opis

Niniejsze zamówienie obejmuje konserwację następujących instalacji i systemów technicznych, na które
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 2 zamówienia – Konserwacja stolarki drzwi i bram.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212290, 50712000

3) Wielkość lub zakres
Część 2 zamówienia – Konserwacja stolarki drzwi i bram:
— Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna
— Bramy rozwierane
— Bramy rolowane
— Drzwi i bramy pożarowe.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla każdej z siedmiu części zamówienia przedstawiają
Załączniki do SIWZ od nr 1.1 do nr 1.7. oraz treści wzoru Umowy. Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SIWZ będącymi np. wynikiem odpowiedzi udzielonych w wyniku pytań
Wykonawców do treści SIWZ.
2. Czynności konserwacyjne dot. niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie z wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń.
3. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem oraz wszelkimi narzędziami i przyrządami,
sprzętem np. transportowym, podnośnikami, elektronarzędziami itp. niezbędnymi do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.

Część nr: 3
Nazwa: Konserwacja urządzeń i systemów w Tauron Arena Kraków
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1) Krótki opis
Niniejsze zamówienie obejmuje konserwację następujących instalacji i systemów technicznych, na które
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 3 zamówienia– Konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212290, 50510000, 50711000, 50730000

3) Wielkość lub zakres
Część 3 zamówienia– Konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu:
— Agregaty mroźnicze lodowiska
— Agregaty chłodnicze dla klimakonwektorów i wentylacji
— Instalacja chłodu oraz odprowadzenie skroplin
— Klimatyzatory i Klimakonwektory.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 16.10.2016. Zakończenie 15.10.2019

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla każdej z siedmiu części zamówienia przedstawiają
Załączniki do SIWZ od nr 1.1 do nr 1.7. oraz treści wzoru Umowy. Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SIWZ będącymi np. wynikiem odpowiedzi udzielonych w wyniku pytań
Wykonawców do treści SIWZ.
2. Czynności konserwacyjne dot. niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie z wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń.
3. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem oraz wszelkimi narzędziami i przyrządami,
sprzętem np. transportowym, podnośnikami, elektronarzędziami itp. niezbędnymi do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.

Część nr: 4
Nazwa: Konserwacja urządzeń i systemów w Tauron Arena Kraków
1) Krótki opis

Niniejsze zamówienie obejmuje konserwację następujących instalacji i systemów technicznych, na które
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 4 zamówienia – Konserwacja systemu wentylacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212290, 50712000, 50730000

3) Wielkość lub zakres
Część 4 zamówienia – Konserwacja systemu wentylacji:
— Wentylacja bytowa – wentylatory
— Centrale wentylacyjne.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla każdej z siedmiu części zamówienia przedstawiają
Załączniki do SIWZ od nr 1.1 do nr 1.7. oraz treści wzoru Umowy. Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SIWZ będącymi np. wynikiem odpowiedzi udzielonych w wyniku pytań
Wykonawców do treści SIWZ.
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2. Czynności konserwacyjne dot. niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie z wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń.
3. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem oraz wszelkimi narzędziami i przyrządami,
sprzętem np. transportowym, podnośnikami, elektronarzędziami itp. niezbędnymi do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.

Część nr: 5
Nazwa: Konserwacja urządzeń i systemów w Tauron Arena Kraków
1) Krótki opis

Niniejsze zamówienie obejmuje konserwację następujących instalacji i systemów technicznych, na które
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 5 zamówienia – Konserwacja systemów słabo i silno prądowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212290, 50232100, 50330000, 50340000, 50711000, 50532000

3) Wielkość lub zakres
Część 5 zamówienia – Konserwacja systemów słabo i silno prądowych:
— Instalacje główne i rozdzielcze
— Stacje trafo i agregaty prądotwórcze
— Instalacje ogrzewania elektrycznego
— Instalacje elektryczne wewnętrzne
— Urządzenia teletechniczne
— Instalacje odgromowe
— Instalacje niskoprądowe – cctv, sms, bms, sni, kd, sswin, detekcja lpg, monitoring konstrukcji
— Oświetlenie – oprawy, źródła światła.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla każdej z siedmiu części zamówienia przedstawiają
Załączniki do SIWZ od nr 1.1 do nr 1.7. oraz treści wzoru Umowy. Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SIWZ będącymi np. wynikiem odpowiedzi udzielonych w wyniku pytań
Wykonawców do treści SIWZ.
2. Czynności konserwacyjne dot. niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie z wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń.
3. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem oraz wszelkimi narzędziami i przyrządami,
sprzętem np. transportowym, podnośnikami, elektronarzędziami itp. niezbędnymi do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.

Część nr: 6
Nazwa: Konserwacja urządzeń i systemów w Tauron Arena Kraków
1) Krótki opis

Niniejsze zamówienie obejmuje konserwację następujących instalacji i systemów technicznych, na które
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 6 zamówienia – Konserwacja systemu trybun składanych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212290, 50712000

3) Wielkość lub zakres
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Część 6 zamówienia – Konserwacja systemu trybun składanych:
— Trybuny teleskopowe i demontowalne
— Krzesełka – standard, podwyższony, zespoły krzesełek.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla każdej z siedmiu części zamówienia przedstawiają
Załączniki do SIWZ od nr 1.1 do nr 1.7. oraz treści wzoru Umowy. Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SIWZ będącymi np. wynikiem odpowiedzi udzielonych w wyniku pytań
Wykonawców do treści SIWZ.
2. Czynności konserwacyjne dot. niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie z wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń.
3. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem oraz wszelkimi narzędziami i przyrządami,
sprzętem np. transportowym, podnośnikami, elektronarzędziami itp. niezbędnymi do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.

Część nr: 7
Nazwa: Konserwacja urządzeń i systemów w Tauron Arena Kraków
1) Krótki opis

Niniejsze zamówienie obejmuje konserwację następujących instalacji i systemów technicznych, na które
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część 7 zamówienia – Konserwacja separatorów, pomp, CO, CT.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212290, 50510000, 50720000, 50721000

3) Wielkość lub zakres
Część 7 zamówienia – Konserwacja separatorów, pomp, CO, CT:
— Kanalizacja deszczowa i sanitarna
— Urządzenia oczyszczające – separatory, pompy, przepompownie
— Instalacja ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, nagrzewnic,

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 16.10.2016. Zakończenie 15.10.2019

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla każdej z siedmiu części zamówienia przedstawiają
Załączniki do SIWZ od nr 1.1 do nr 1.7. oraz treści wzoru Umowy. Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SIWZ będącymi np. wynikiem odpowiedzi udzielonych w wyniku pytań
Wykonawców do treści SIWZ.
2. Czynności konserwacyjne dot. niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie z wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zastosowanych urządzeń.
3. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem oraz wszelkimi narzędziami i przyrządami,
sprzętem np. transportowym, podnośnikami, elektronarzędziami itp. niezbędnymi do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości odpowiedniej dla tej części
zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę:
— Część 1 zamówienia – Konserwacja systemów p.poż: 10 000 PLN,
— Część 2 zamówienia – Konserwacja stolarki drzwi i bram: 3 000 PLN,
— Część 3 zamówienia – Konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu: 3 000 PLN,
— Część 4 zamówienia – Konserwacja systemu wentylacji: 5 000 PLN,
— Część 5 zamówienia – Konserwacja systemów słabo i silno prądowych: 5 000 PLN,
— Część 6 zamówienia – Konserwacja systemu trybun składanych: 3 000 PLN,
— Część 7 zamówienia – Konserwacja separatorów, pomp, CO, CT: 2 000 PLN.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub
kilku następujących formach:
— w pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że
poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego 06 1020 2892 0000 5902 0444 7744 (PKO BP SA) w takim terminie, aby wpłynęło ono na
rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy
wpisać „Wadium na przetarg konserwację urządzeń i systemów w Tauron Arena Kraków.” Kopię polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.
4. Dla wadiów wnoszonych w innych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty.
5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5
Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2
pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. W przypadku wnoszenia wadium formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancja nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie zamawiającego.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z Wzorem umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
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III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
a. warunki wspólne dla każdej z siedmiu części zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące:
1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania;
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
1.2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 1.2.
musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy
Wykonawcy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w celu spełnienia warunków określonych
w pkt 1.1. odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa powyżej:
3.1. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca winien dysponować wymaganymi autoryzacjami producentów i gwarantów niezbędnych
do konserwacji urządzeń wymienionych w załącznikach do SIWZ od nr 1.1 do nr 1.7 dla danej części
zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie treści złożonych
oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty,
o których mowa w punkcie VII a. SIWZ.
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Brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy spowoduje wykluczenie wykonawcy z
postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa razem z ofertą
następujące dokumenty:
— Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ-
wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
— Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Wykaz musi zawierać co najmniej usługi, które potwierdzają spełnianie warunku udziału
w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
— Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
— Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na minimalną kwotę wskazaną w pkt. VIIb
SIWZ, odpowiednio dla każdej z siedmiu części zamówienia.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Wykonawca składa razem z ofertą następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 8 do SIWZ) – wypełnione i podpisane
odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Aktualny odpis 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ);
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9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem,
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymienionych w pkt 2-4 i 6 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wymienionych w pkt 5 i 7 powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.
12. Dokumenty, o których mowa w pkt 10 lit. a) i c) i pkt 11 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty, o których mowa w pkt 10 lit. b) powyżej powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 – 8 powyżej.
14. Zamówienie może zostać udzielone tylko wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy.
Ponadto wykonawca składa razem z ofertą następujące dokumenty:
— Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w
dokumencie określającym status prawny wykonawcy jako uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
— Dokument, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.
— Potwierdzenie wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi spełniać
Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wymagania odrębne dla poszczególnych części zamówienia:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wymagania odrębne dla poszczególnych części
zamówienia:
Część 1 zamówienia – Konserwacja systemów p.poż:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z opłaconej polisy lub innego dokumentu będzie wynikało, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co
najmniej 1 500 000 PLN.
Część 2 zamówienia – Konserwacja stolarki drzwi i bram:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z opłaconej polisy lub innego dokumentu będzie wynikało, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co
najmniej 750 000 PLN.
Część 3 zamówienia – Konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z opłaconej polisy lub innego dokumentu będzie wynikało, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co
najmniej 1 500 000 PLN.
Część 4 zamówienia – Konserwacja systemu wentylacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z opłaconej polisy lub innego dokumentu będzie wynikało, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co
najmniej 1 000 000 PLN.
Część 5 zamówienia – Konserwacja systemów słabo i silno prądowych:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z opłaconej polisy lub innego dokumentu będzie wynikało, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co
najmniej 1 500 000 PLN.
Część 6 zamówienia – Konserwacja systemu trybun składanych:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z opłaconej polisy lub innego dokumentu będzie wynikało, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co
najmniej 600 000 PLN.
Część 7 zamówienia – Konserwacja separatorów, pomp, CO, CT:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z opłaconej polisy lub innego dokumentu będzie wynikało, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co
najmniej 900 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wymagania odrębne dla poszczególnych części zamówienia:
Część 1 zamówienia – Konserwacja systemów p.poż:
4. Warunek Posiadania wiedzy i doświadczenia
W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (wykonuje) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, to jest wykonał usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych
urządzeń i instalacji w zakresie systemów p.poż. w co najmniej 2 obiektach użyteczności publicznej takich
jak hale sportowe/widowiskowe, stadiony, obiekty biurowe, szpitale itp. Obiekty te winny posiadać (każdy)
co najmniej kubaturę powyżej 100 000 m3, instalację elektryczną o mocy powyżej 1 MW, oraz posiadać co
najmniej 4 z systemów wymienionych w zakresie realizacji części pierwszej zamówienia (pkt. III.2. SIWZ) i
wskazanych w Załączniku nr 1.1 do SIWZ (OPZ).
5. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi udowodnić, iż:
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach takich jak: 2. urządzenia,
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instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 5. urządzenia elektrotermiczne; 9.
elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (dz. U.
Nr 89, poz. 828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189),
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach takich jak: kotły parowe
oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy, ssawy, wentylatory i
dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza
i gazów technicznych; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń
i instalacji wymienionych w pkt 1-9 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28.4.2003 (dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189)
Część 2 zamówienia – Konserwacja stolarki drzwi i bram:
4. Warunek Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (wykonuje) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, to jest wykonał usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych
urządzeń i instalacji w zakresie konserwacji stolarki drzwi i bram w co najmniej 2 obiektach użyteczności
publicznej takich jak hale sportowe/widowiskowe, stadiony, obiekty biurowe, szpitale itp. Obiekty te winny

posiadać (każdy) co najmniej kubaturę powyżej 100 000 m3 oraz instalację elektryczną o mocy powyżej 1
MW,
5. Warunek Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi udowodnić, iż:
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach takich jak: 2. urządzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w
pkt 1-9 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003
(dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189)
Część 3 zamówienia – Konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu:
4. Warunek Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (wykonuje) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, to jest wykonał usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych
urządzeń i instalacji w zakresie systemów klimatyzacji i chłodu w co najmniej 2 obiektach użyteczności
publicznej takich jak hale sportowe/widowiskowe, stadiony, obiekty biurowe, szpitale itp. Obiekty te winny
posiadać (każdy) co najmniej kubaturę powyżej 100 000 m3 oraz instalację elektryczną o mocy powyżej 1
MW.
5. Warunek Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi udowodnić, iż:
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— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach takich jak: 5. urządzenia
elektrotermiczne; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, oz 1184 oraz
z 2005 r. nr 14, poz. 1189)
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach takich jak: kotły parowe oraz
wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 2.
sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 5. urządzenia
wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o
mocy powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów
technicznych; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt 1-9 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 28.4.2003 (dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189)
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada Świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji zubażających warstwę ozonową.
Część 4 zamówienia – Konserwacja systemu wentylacji:
4. Warunek Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (wykonuje) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, to jest wykonał usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych
urządzeń i instalacji w zakresie systemów wentylacji w co najmniej 2 obiektach użyteczności publicznej takich
jak hale sportowe/widowiskowe, stadiony, obiekty biurowe, szpitale itp. Obiekty te winny posiadać (każdy) co

najmniej kubaturę powyżej 100 000 m3 oraz instalację elektryczną o mocy powyżej 1 MW.
5. Warunek Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi udowodnić, iż:
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach takich jak: 5. urządzenia
elektrotermiczne; 6. urządzenia do elektrolizy; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (dz. U. Nr 89, poz.
828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189)
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach takich jak: 2. sieci i instalacje
cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 4. przemysłowe urządzenia
odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o
mocy powyżej 50 kW; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy
powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa
i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (dz. U. Nr 89, poz.
828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189)
Część 5 zamówienia – Konserwacja systemów słabo i silno prądowych:
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4. Warunek Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (wykonuje) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy
i doświadczenia, to jest wykonał: usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i
instalacji technicznie zbieżnych w zakresie systemów słabo i silno prądowych w co najmniej 2 obiektach
użyteczności publicznej takich jak hale sportowe/widowiskowe, stadiony, obiekty biurowe, szpitale itp. Obiekty te

winny posiadać (każdy) co najmniej kubaturę powyżej 100 000 m3 oraz instalację elektryczną o mocy powyżej 1
MW.
5. Warunek Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi udowodnić, iż:
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach takich jak: 2. urządzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 3. urządzenia, instalacje i sieci o
napięciu znamionowym powyżej 1 kV; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; 5. urządzenia
elektrotermiczne; 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w
pkt 1-9 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003
(dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189)
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach takich jak: 7. sprężarki o mocy
powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 8. urządzenia do składowania,
magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;10.
aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w
pkt 1-9 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003
(dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189)
— Co najmniej 1 pracownik ze strony Wykonawcy posiada uprawnienia do wykonywania pomiarów kontrolnych
do 1kV zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003
(dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189).
Część 6 zamówienia – Konserwacja systemu trybun składanych:
4. Warunek Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (wykonuje) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, to jest wykonał usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych
urządzeń i instalacji w zakresie systemów trybun składanych w co najmniej 2 obiektach użyteczności publicznej
takich jak hale sportowe/widowiskowe, stadiony, obiekty biurowe, szpitale itp. Obiekty te winny posiadać (każdy)
co najmniej kubaturę powyżej 100 000 m3 oraz instalację elektryczną o mocy powyżej 1 MW.
5. Warunek Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi udowodnić, iż:
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach takich jak: 2. urządzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w



Dz.U./S S209
28/10/2015
379925-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

16/18

28/10/2015 S209
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

16/18

pkt 1-9 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003
(dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189)
Część 7 zamówienia – Konserwacja separatorów, pomp, CO, CT:
4. Warunek Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (wykonuje) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, to jest wykonał usługi polegające na konserwacji, przeglądach technicznych
urządzeń i instalacji technicznie zbieżnych w zakresie separatorów, pomp, CO i CT. w co najmniej 2 obiektach
użyteczności publicznej takich jak hale sportowe/widowiskowe, stadiony, obiekty biurowe, szpitale itp. Obiekty te

winny posiadać (każdy) co najmniej kubaturę powyżej 100 000 m3 oraz instalację elektryczną o mocy powyżej 1
MW.
5. Warunek Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi udowodnić, iż:
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach takich jak: 3. urządzenia,
instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW; 5.
urządzenia elektrotermiczne; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej
regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr
129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 1189)
— Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych
posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach takich jak: 2. sieci i instalacje
cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 4. przemysłowe urządzenia
odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o
mocy powyżej 50 kW; 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów
technicznych; 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania
odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji
do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, oz 1184 oraz z 2005 r. nr 14, poz.
1189).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy
do oferty stosowne Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ oraz Wykaz wykonanych lub
wykonywanych głównych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
2. Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje wymaganą ilością osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz że osoby te posiadają wymagane uprawnienia
wymienione powyżej. W tym celu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr
3 do SIWZ oraz załączy Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 5 do
SIWZ).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Czas na ocenę techniczną. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ARM/05/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.12.2015 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 3.12.2015 - 12:15
Miejscowość:
Agencja Rozwoju Miasta SA w Krakowie ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków, budynek Tauron Arena
Kraków, poziom C, sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie



Dz.U./S S209
28/10/2015
379925-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

18/18

28/10/2015 S209
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

18/18

VI.3) Informacje dodatkowe
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie treści złożonych
oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty,
o których mowa w punkcie VII a. SIWZ.
Brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy spowoduje wykluczenie wykonawcy z
postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy
z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, którzy mają interes w uzyskaniu
zamówienia, a którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy. Warunki i sposób korzystania ze środków ochrony prawnej są opisane w Dziale VI ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.10.2015
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