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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241910-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2016/S 134-241910

Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, Osoba do kontaktów: Grzegorz Bednarczyk, Kraków
31-571, Polska. Tel.:  +48 123491103. Faks:  +48 122909960. E-mail: przetargi@arm.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.6.2016, 2016/S 118-210767)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:50000000, 50510000, 50711000, 50712000, 50720000, 50532000, 50730000, 50232110, 50330000, 50340000,
50721000, 50740000
Usługi naprawcze i konserwacyjne
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
Obsługa instalacji grzewczych
Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą posiadać wiedzę i doświadczenie, potencjał
techniczny i dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują:
i) w przypadku złożenia oferty na część 1 (konserwacja systemów przeciwpożarowych) – usługi polegające na
konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów przeciwpożarowych w co najmniej
dwóch różnych budynkach użyteczności publicznej. Każdy z tych budynków powinien posiadać kubaturę powyżej 100

000 m3, instalację elektryczną o mocy powyżej 1 MW oraz powinien być przystosowany do obsługi maksymalnej ilości
użytkowników w liczbie co najmniej 1500 osób. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację co najmniej
systemu SAP składającego się minimum z 1500 czujek detekcji pożaru, systemu DSO składającego się minimum z 200
głośników oraz systemu gaszenia składającego się minimum z 500 tryskaczy. Ponadto czynności wykonywane w każdym
z budynków muszą obejmować testy falowników oddymiania, test czujek SAP, test zaworów alarmowych instalacji
tryskaczowej. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 280 000 PLN brutto.
ii) w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja stolarki drzwi i bram) – usługi polegające na konserwacji,
przeglądach technicznych urządzeń w zakresie konserwacji stolarki drzwi i bram p.poż i oddzieleń p.poż w co najmniej
dwóch różnych budynkach użyteczności publicznej. Każdy z tych budynków powinien być przystosowany do obsługi
maksymalnej ilości użytkowników w liczbie co najmniej 1500 osób. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować
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konserwację co najmniej 200 sztuk drzwi p.poż. Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą być
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów – § 3 pkt 2 i 3. Wartość usług w każdym z budynków nie może być
mniejsza niż 60 000 zł brutto.
iii) w przypadku złożenia oferty na część 3 (konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – usługi polegające na
konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów klimatyzacji i chłodu w co najmniej

dwóch różnych budynkach. Każdy z tych budynków powinien posiadać kubaturę powyżej 80 000 m3 oraz instalację
chłodniczą o mocy powyżej 1 MW. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację co najmniej 4 sztuk
agregatów wody lodowej, 150 urządzeń typu klimakonwektor lub split. Ponadto czynności wykonywane w każdym z
budynków muszą obejmować konserwację urządzeń zawierających zarówno czynnik glikolowy jak i freonowy, które
współpracują z wentylacją bytową budynku oraz pomiar ciśnienia ssania i tłoczenia sprężarek agregatów chłodniczych.
Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 88 000 PLN brutto.
iv) w przypadku złożenia oferty na część 4 (konserwacja systemu wentylacji) – usługi polegające na konserwacji,
przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów wentylacji w co najmniej dwóch różnych budynkach
typu biurowego, zamieszkania zbiorowego bądź budynkach użyteczności publicznej. Każdy z tych budynków powinien

posiadać kubaturę powyżej 100 000 m3, instalację elektryczną o mocy powyżej 1 MW oraz powinien być przystosowany
do obsługi maksymalnej ilości użytkowników w liczbie co najmniej 2500 osób. Usługi w każdym z budynków muszą
obejmować konserwację co najmniej 15 central wentylacji bytowej, a łączna ilość maksymalnej wymiany powietrza musi

wynosić co najmniej 180 000 m3/h. Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować dostawę,
wymianę i utylizację wkładów filtracyjnych central wentylacji bytowej. Wartość usług w każdym z budynków nie może być
mniejsza niż 185 000 PLN brutto.
v) w przypadku złożenia oferty na część 5 (konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych) – usługi polegające na
konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów słabo- i silnoprądowych w co najmniej
dwóch różnych budynkach. Każdy z tych budynków powinien posiadać instalację elektryczną o mocy powyżej 1 MW.
Usługi w każdym z budynków muszą obejmować konserwację systemu CCTV z co najmniej 150 kamerami, system
BMS integrujący co najmniej 3000 punktów oraz konserwację transformatorów i agregatów prądotwórczych. Ponadto
czynności wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności
zerowania dla co najmniej 200 punktów. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 160 000 PLN
brutto.
vi) w przypadku złożenia oferty na część 6 (konserwacja systemu trybun składanych) – usługi polegające na konserwacji,
przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie co najmniej dwóch systemów trybun składanych, z których
każdy posiada co najmniej 1000 miejsc siedzących na trybunach i posiada co najmniej jedną trybunę, której składanie
odbywa się poprzez stały system elektryczny. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 50 000
PLN brutto.
vii) w przypadku złożenia oferty na część 7 (konserwacja separatorów, pomp, CO, CT) – usługi polegające na
konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie separatorów, pomp, CO i CT w co najmniej
dwóch różnych budynkach, które posiadają moc cieplną powyżej 1 MW. Usługi w każdym z budynków muszą obejmować
konserwację instalacji ciepła technologicznego z co najmniej 100 odbiornikami oraz co najmniej 2 separatorów tłuszczów.
Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować opróżnianie separatorów z nieczystości.
Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 30 000 PLN brutto.
viii) w przypadku złożenia oferty na część 8 (konserwacja wciągarek i riggingu) – usługi polegające na konserwacji,
przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie wciągarek w co najmniej dwóch różnych budynkach. Każdy
z tych budynków powinien posiadać łączną ilość urządzeń typu wciągarki zdolną do udźwigu co najmniej 10 ton. Usługi
w każdym z budynków muszą obejmować konserwację co najmniej 10 wciągarek. Ponadto czynności wykonywane w
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każdym z budynków muszą obejmować czynności wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego spełniające warunki
rocznego odbioru. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 15 000 PLN brutto.
Ilekroć w punktach i–viii powyżej mowa o budynku użyteczności publicznej, należy przez to rozumieć budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
W przypadku usług nadal wykonywanych do oceny spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część usług już
wykonaną.
Ta sama usługa może być użyta dla wykazania spełnienia kilku spośród warunków wymienionych w punktach i–viii.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – co najmniej:
i) w przypadku złożenia oferty na część 1 (konserwacja systemów przeciwpożarowych) – co najmniej:
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia,
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 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.
828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 1. 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 28.4.2003 w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr
89, poz. 828 z późn. zm.);
ii) w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja stolarki drzwi i bram) – co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 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 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.
828 z późn. zm.);
iii) w przypadku złożenia oferty na część 3 (konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – co najmniej:
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 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 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach takich jak: 1. 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
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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 28.4.2003 w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr
89, poz. 828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą aktualny certyfikat F gazowy kat. 1, o którym mowa w art. 20 ustawy z 15.5.2015 o
substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881)
uprawniający do kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
iv) w przypadku złożenia oferty na część 4 (konserwacja systemu wentylacji) – co najmniej:
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 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 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.
828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 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 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
v) w przypadku złożenia oferty na część 5 (konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych) – co najmniej:
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 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 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.
828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 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 28.4.2003 w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr
89, poz. 828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pomiarów kontrolnych do 1 kV – zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.
828 z późn. zm.);
vi) w przypadku złożenia oferty na część 6 (konserwacja systemu trybun składanych) – co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia, instalacje i sieci
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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 pkt 1-9 – zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.
828 z późn. zm.);
vii) w przypadku złożenia oferty na część 7 (konserwacja separatorów, pomp, CO, CT) – co najmniej:
— jedną osobą posiadającą dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 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 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.),
— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 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 28.4.2003 w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
viii) w przypadku złożenia oferty na część 8 (konserwacja wciągarek i riggingu) – co najmniej:
— dwiema osobami posiadającymi uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Ponadto każda z tych osób musi
posiadać uprawnienia UDT do konserwacji wciągników i wciągarek w zakresie wyposażenia mechanicznego (kategorie M
I–IV) oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia elektrycznego (kategorie E I–IV).
Ta sama osoba może być użyta dla wykazania spełnienia kilku spośród warunków wymienionych w punktach i–viii
powyżej.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2.8.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
2.8.2016 (12:15)
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą posiadać wiedzę i doświadczenie, potencjał
techniczny i dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) wykonali lub wykonują:
i) w przypadku złożenia oferty na część 1 (konserwacja systemów przeciwpożarowych) – następujące usługi polegające
na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów przeciwpożarowych:
— konserwacje systemów SAP składających się z co najmniej 1 500 czujek detekcji pożaru każdy, w tym testy czujek
SAP,
— konserwacje systemów DSO składających się z co najmniej 200 głośników każdy,
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— konserwacje systemów gaszenia składających się co najmniej z 500 tryskaczy każdy, w tym testy zaworów
alarmowych instalacji tryskaczowej,
— testy falowników wentylatorów oddymiających,
każda z wymienionych usług w co najmniej 2 różnych obiektach użyteczności publicznej (budynkach użyteczności
publicznej lub zespołach budynków użyteczności publicznej), z których każdy winien posiadać kubaturę co najmniej 100
000 m³, instalację elektryczną o mocy przyłączeniowej co najmniej 1 MW oraz powinien być przystosowany do obsługi
maksymalnej ilości użytkowników w liczbie co najmniej 1 500 osób. Wartość takich usług w co najmniej dwóch z obiektów
wskazanych na potwierdzenie wymogów opisanych powyżej nie może być mniejsza niż 160 000 PLN brutto każda.
ii) w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja stolarki drzwi i bram) – usługi polegające na konserwacji,
przeglądach technicznych urządzeń w zakresie konserwacji stolarki drzwi i bram p.poż i oddzieleń p.poż w co
najmniej dwóch różnych obiektach użyteczności publicznej (budynkach użyteczności publicznej lub zespołach
budynków użyteczności publicznej). Każdy z tych obiektów powinien być przystosowany do obsługi maksymalnej ilości
użytkowników w liczbie co najmniej 1 500 osób. Usługi w każdym z obiektów muszą obejmować konserwację co najmniej
200 sztuk drzwi p.poż. Ponadto czynności wykonywane w każdym z obiektów muszą być zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów
budowlanych i terenów – § 3 pkt 2 i 3. Wartość usług w każdym z obiektów nie może być mniejsza niż 30 000 PLN brutto.
iii) w przypadku złożenia oferty na część 3 (konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – następujące usługi polegające
na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów klimatyzacji i chłodu:
— konserwacje systemów obejmujących co najmniej 4 sztuk agregatów wody lodowej, w tym pomiar ciśnienia ssania i
tłoczenia sprężarek agregatów chłodniczych,
— konserwacje systemów obejmujących co najmniej 150 urządzeń typu klimakonwektor lub split, w tym urządzeń
zawierających czynnik zarówno glikolowy, jak i freonowy,
każda z wymienionych usług w co najmniej dwóch różnych obiektach (budynkach lub zespołach budynków), z których
każdy winien posiadać kubaturę co najmniej 80 000 m³ oraz instalację chłodniczą o mocy co najmniej 1 MW. Wartość
takich usług w co najmniej dwóch z obiektów wskazanych na potwierdzenie wymogów opisanych powyżej nie może być
mniejsza niż 80 000 PLN brutto każda.
iv) w przypadku złożenia oferty na część 4 (konserwacja systemu wentylacji) – usługi polegające na konserwacji,
przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów wentylacji w co najmniej dwóch różnych obiektach
typu biurowego, zamieszkania zbiorowego bądź obiektach użyteczności publicznej (budynkach o takim charakterze lub
zespołach takich budynków). Każdy z tych obiektów powinien posiadać kubaturę co najmniej 100 000 m³, instalację
elektryczną o mocy przyłączeniowej co najmniej 1 MW oraz powinien być przystosowany do obsługi maksymalnej ilości
użytkowników w liczbie co najmniej 2 500 osób. Usługi w każdym z obiektów muszą obejmować konserwację co najmniej
15 central wentylacji bytowej, a łączna ilość maksymalnej wymiany powietrza musi wynosić co najmniej 180 000 m³/
h. Ponadto czynności wykonywane w każdym z obiektów muszą obejmować dostawę, wymianę i utylizację wkładów
filtracyjnych central wentylacji bytowej. Wartość usług w każdym z obiektów nie może być mniejsza niż 130 000 PLN
brutto.
v) w przypadku złożenia oferty na część 5 (konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych) – następujące usługi
polegające na konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie systemów słabo- i silnoprądowych:
— konserwacje transformatorów, agregatów prądotwórczych oraz rozdzielnic elektrycznych,
— konserwacje systemów CCTV z co najmniej 150 kamerami każdy,
— konserwacje systemów BMS integrujących co najmniej 3 000 punktów każdy,
— pomiary rezystencji izolacji oraz skuteczności zerowania dla co najmniej 200 punktów każdy,
każda z wymienionych usług w co najmniej dwóch różnych obiektach (budynkach lub zespołach budynków), z których
każdy winien posiadać instalację elektryczną o mocy przyłączeniowej co najmniej 1 MW. Wartość takich usług w co
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najmniej dwóch z obiektów wskazanych na potwierdzenie wymogów opisanych powyżej nie może być mniejsza niż 120
000 PLN brutto każda.
vi) w przypadku złożenia oferty na część 6 (konserwacja systemu trybun składanych) – usługi polegające na konserwacji,
przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie co najmniej dwóch systemów trybun składanych, z których co
najmniej jeden posiada co najmniej 1 000 miejsc siedzących na trybunach i co najmniej jeden posiada co najmniej jedną
trybunę, której składanie odbywa się poprzez stały system elektryczny. Wartość usług dla każdego z systemów nie może
być mniejsza niż 30 000 PLN brutto.
vii) w przypadku złożenia oferty na część 7 (konserwacja separatorów, pomp, CO, CT) – usługi polegające na
konserwacji, przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie separatorów, pomp, CO i CT w co najmniej dwóch
różnych obiektach (budynkach lub zespołach budynków), które posiadają moc cieplną (przyłączeniową) co najmniej 1
MW. Usługi w każdym z obiektów muszą obejmować konserwację instalacji ciepła technologicznego z co najmniej 100
odbiornikami oraz co najmniej 2 separatorów tłuszczów. Ponadto czynności wykonywane w każdym z obiektów muszą
obejmować opróżnianie separatorów z nieczystości. Wartość usług w każdym z obiektów nie może być mniejsza niż 30
000 PLN brutto.
viii) w przypadku złożenia oferty na część 8 (konserwacja wciągarek i riggingu) – usługi polegające na konserwacji,
przeglądach technicznych urządzeń i instalacji w zakresie wciągarek w co najmniej dwóch różnych budynkach. Usługi w
każdym z budynków muszą obejmować konserwację co najmniej 10 wciągarek, o łącznym udźwigu co najmniej 10 ton.
Ponadto czynności wykonywane w każdym z budynków muszą obejmować czynności wymagane przez Urząd Dozoru
Technicznego spełniające warunki rocznego odbioru. Wartość usług w każdym z budynków nie może być mniejsza niż 15
000 PLN brutto.
Ilekroć w punktach i–viii powyżej mowa o budynku użyteczności publicznej, należy przez to rozumieć budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
W przypadku usług nadal wykonywanych do oceny spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część usług już
wykonaną.
Ta sama usługa może być użyta dla wykazania spełnienia kilku spośród warunków wymienionych w punktach i–viii.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – co najmniej:
i) w przypadku złożenia oferty na część 1 (konserwacja systemów przeciwpożarowych) – co najmniej:
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia,
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 punktach wskazanych
powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 1. 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 punktach wskazanych
powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie
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szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
ii) w przypadku złożenia oferty na część 2 (konserwacja stolarki drzwi i bram) – co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach:
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
punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
iii) w przypadku złożenia oferty na część 3 (konserwacja systemów klimatyzacji i chłodu) – co najmniej:
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 5. urządzenia
elektrotermiczne; 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.
828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach takich jak: 1. 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 punktach wskazanych powyżej
– zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą aktualny certyfikat F gazowy kat. 1, o którym mowa w art. 20 ustawy z 15.5.2015 o
substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881)
uprawniający do kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
iv) w przypadku złożenia oferty na część 4 (konserwacja systemu wentylacji) – co najmniej:
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 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 punktach wskazanych
powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 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 punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
v) w przypadku złożenia oferty na część 5 (konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych) – co najmniej:
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— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 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 punktach wskazanych powyżej – zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr
89, poz. 828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 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 punktach wskazanych
powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.),
— jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pomiarów kontrolnych do 1 kV – zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz.
828 z późn. zm.);
vi) w przypadku złożenia oferty na część 6 (konserwacja systemu trybun składanych) – co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach:
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
punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
vii) w przypadku złożenia oferty na część 7 (konserwacja separatorów, pomp, CO, CT) – co najmniej:
— jedną osobą posiadającą dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 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 punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.),
— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 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
punktach wskazanych powyżej – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
viii) w przypadku złożenia oferty na część 8 (konserwacja wciągarek i riggingu) – co najmniej:
— dwiema osobami posiadającymi uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2. urządzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
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Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Ponadto każda z tych osób musi
posiadać uprawnienia UDT do konserwacji wciągników i wciągarek w zakresie wyposażenia mechanicznego (kategorie M
I–IV) oraz uprawnienia do konserwacji w zakresie wyposażenia elektrycznego (kategorie E I–IV).
Ta sama osoba może być użyta dla wykazania spełnienia kilku spośród warunków wymienionych w punktach i–viii
powyżej.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
8.8.2016 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
8.8.2016 (12:15)


