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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450768-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2019/S 185-450768
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
006472651
Wołoska 137
Warszawa
02-507
Polska
Tel.: +48 225081821
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Faks: +48 225081803
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cskmswia.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.e-propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: SP ZOZ

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa stałej obsługi urządzeń i instalacji klimatyzacji wentylacji, chłodniczych i automatyki wraz z naprawą
zainstalowanych w obiektach CSK MSWiA w Warszawie
Numer referencyjny: CSKDZP-2375/30/08/01/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
50000000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Usługa stałej obsługi urządzeń i instalacji klimatyzacji wentylacji, chłodniczych i automatyki wraz z naprawą
zainstalowanych w obiektach CSK MSWiA w Warszawie, zgodnie z załącznikiem xls i opisem przedmiotu
zamówienia - załącznik word

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 867 573.76 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zgodnie z załącznikiem xls oraz z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik word
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zgodnie z SIWZ
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniu zamówienia wykonawcę na podstawię przepisów art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust 7
ustawy Pzp - zgodnie z SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na naprawy minimum 12 miesięcy, maksymalnie 36 miesięcy
włącznie (kryterium w miesiącach) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 867 573.76 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi przedstawić aktualny certyfikat dla
przedsiębiorców wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951, ze zm.) w zakresie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i
pomp ciepła lub równoważny certyfikat dla przedsiębiorców w ww. zakresie wydany zgodnie z rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r.,

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga by Wykonawca przedstawił opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 1.500.000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
I.
Wykonane przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, usługi
porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Za usługi porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna dwie usługi (każda
świadczona usługa w ramach jednej odrębnej umowy) wykonywane przez wykonawcę świadczone w
budynkach użyteczności publicznej, przez okres co najmniej jednego roku (liczony w sposób ciągły jako kole

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
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IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 13:00
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
Wzór oferty elektronicznej
Jednolity europejski dokument zamówienia
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Certyfikat
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczenony od
odpowiedzialności cywilnej
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę
Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
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Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
Wykaz dostaw lub usług
Wykaz osób
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Informacje dodatkowe:
Wadium wymagane. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zgodnie z SIWZ
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniu zamówienia wykonawcę na podstawię przepisów art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust 7
ustawy Pzp - zgodnie z SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługuja Wykonawcy, a także innemu podmiotow, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w trybie i na zasadach przepisów działu IV
przepisów ustawy PZP.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2019
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