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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165997-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
2021/S 065-165997

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Kancelaria Senatu
Adres pocztowy: ul. Wiejska 6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Augustynowska, Małgorzata Dąbała-Niemiec, Magdalena Maćkowiak
E-mail: zamowienia@senat.gov.pl 
Tel.:  +48 226949033
Adresy internetowe:
Główny adres: www.senat.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.senat.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Kancelaria Senatu
Adres pocztowy: ul. Wiejska 6/8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Augustynowska, Małgorzata Dąbała-Niemiec, Magdalena Maćkowiak
E-mail: zamowienia@senat.gov.pl 
Tel.:  +48 226949033
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.senat.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Kancelaria Senatu

I.5) Główny przedmiot działalności
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Inna działalność: Kancelaria Senatu

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

II.1.1) Nazwa:
Obsługa techniczna i konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach Kancelarii Senatu
Numer referencyjny: BPKO.SZP.350.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna i konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji w 
budynkach „A” i „B” przy ul. Wiejskiej 6/8 i w budynku przy ul. Smolnej 12, w Warszawie, która obejmuje:
1.1. obsługę techniczną, konserwację oraz naprawy urządzeń i instalacji wchodzących w skład ww. systemów 
wentylacji i klimatyzacji;
1.2. obsługę dyżurną w okresie korzystania z sali obrad plenarnych Senatu i sali konferencyjnej nr 217 (bud. 
„A”),
— w zakresie i na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „opz”, stanowiącym 
załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający wymaga zaoferowania przez wykonawcę elektronicznego systemu nadzoru obiektu.
3. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Wiejska 6/8, ul. Smolna 12, Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna i konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji w 
budynkach „A” i „B”, przy ul. Wiejskiej 6/8 i w budynku przy ul. Smolnej 12, w Warszawie, obsługa dyżurna 
w okresie korzystania z sali obrad plenarnych Senatu i sali konferencyjnej nr 217 oraz naprawy urządzeń 
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i instalacji wchodzących w skład systemów wentylacji i klimatyzacji wykonywane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt: 1, 2, 3 i 4 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Ponadto zamawiający wymaga zaoferowania elektronicznego systemu nadzoru obiektu, posiadającego 
funkcjonalności określone w ppkt 5.1.1–5.1.12 opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli niewyłącznej 
licencji na korzystanie z systemu – na czas realizacji zamówienia – dla 2 użytkowników zamawiającego.
3. Zamawiający informuje, że będzie punktował, na zasadach opisanych w pkt 13.5 SWZ, posiadanie przez 
system dodatkowych funkcjonalności określonych w pkt 13.5 SWZ.
W przypadku zaoferowania systemu z dodatkowymi funkcjonalnościami, należy wypełnić część II załącznika nr 
7 do SWZ.
4. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ – opisie 
przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający informuje, że wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem: „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Nie jest dopuszczalne 
złożenie oferty na adres poczty elektronicznej zamawiającego. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 
wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, z którego prowadzona będzie korespondencja 
wykonawcy w postępowaniu.
6. Ofertę sporządza się w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
7. Ofertę z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, o której mowa 
w pkt 14.4 SWZ.
9. Dokumenty dołączane do oferty muszą mieć postać elektroniczną, a następnie zostać zaszyfrowane wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę – i w takiej postaci przekazane za pośrednictwem: „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i na miniPortalu.
10. Szczegóły odnośnie sposobu przygotowania i składania oferty znajdują się w dziale XVI i XVII SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po wygaśnięciu obowiązującej umowy (po 36 miesiącach) należy przeprowadzić nowe postępowanie o 
udzielenie zamówienia w celu podpisania kolejnej umowy.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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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1. Informacja o ochronie danych osobowych znajduje się w dziale XXV SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych), od dnia 5 maja 2021 r. Szczegóły zawiera dział XV SWZ.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia 
działalności zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia 
certyfikatu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje 
tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ubezpieczył odpowiedzialność 
cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 900 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia 
dokumentu (np. polisy) potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 900 
000,00 PLN.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej musi spełnić co najmniej jeden wykonawca.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi polegające na obsłudze technicznej 
i konserwacji systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, trwające co 
najmniej 12 miesięcy każda, o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto każda; w przypadku usług w trakcie 
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trwania, wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w wymienionym zakresie na kwotę nie niższą niż 
wymagana przez zamawiającego;
1.2. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia:
1.2.1. co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat autoryzacji lub inny równoważny dokument 
potwierdzający, że osoba ta może wykonywać autoryzowane usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) w zakresie 
urządzeń produkcji Frapol, wystawiony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
1.2.2. co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat autoryzacji lub inny równoważny dokument 
potwierdzający, że osoba ta może wykonywać autoryzowane usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) w zakresie 
urządzeń produkcji Carrier, wystawiony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
1.2.3. co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat autoryzacji lub inny równoważny dokument 
potwierdzający, że osoba ta może wykonywać autoryzowane usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) w zakresie 
urządzeń produkcji Mitsubishi Electric, wystawiony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
1.2.4. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz świadectwo 
kwalifikacyjne wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do kierowania czynnościami osób wykonujących prace 
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci, w 
zakresie:
1.2.4.1. sieci i instalacji cieplnej wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
1.2.4.2. urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW;
1.2.4.3. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
1.2.4.4. aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji, o których 
mowa w pkt 1.2.4.1–1.2.4.3,
1.2.5. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, oraz świadectwo kwalifikacyjne, o którym mowa w pkt 1.2.4;
1.2.6. co najmniej dwiema osobami z ukończonym kursem Desigo Insight Basic w zakresie konfiguracji stacji 
Desigo Insight;
1.2.7. co najmniej dwiema osobami posiadającymi łącznie:
1.2.7.1. świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1.2.4, 
uprawniające do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-
pomiarowym w zakresie urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w pkt 1.2.4.1–1.2.4.4;
1.2.7.2. certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
1.2.7.3. certyfikat kompetencji personelu działającego w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła 
(poziom podstawowy), wydany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313;
1.2.7.4. ukończony kurs lutowania twardego płomieniowego palnikiem gazowym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia:
1) wykazu usług, o których mowa w pkt 6.1.2.1 SWZ – załącznik nr 5 do SWZ, wraz z załączonymi dowodami 
określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są:
— referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
należyte wykonywanie usługi muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest w stanie uzyskać 
dokumentów, o których mowa powyżej.
W przypadku, gdy wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, wykonawca jest zobowiązany wskazać 
jej równowartość w PLN wg kursu Narodowego Banku Polskiego w dniu zawarcia umowy, na podstawie której 
usługa była lub jest realizowana;
2) wykazu osób posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania wskazanymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 
do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza spełnianie:
— wymogu określonego w pkt 6.1.2.1 SWZ – przez jednego z wykonawców,
— wymogów określonych w pkt 6.1.2.2 SWZ – przez wykonawców łącznie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem (podmiotami) albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania 
ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w pkt 7.2–7.5 SWZ, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do 
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca składa wraz z ofertą:
6.1. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
6.2. JEDZ dotyczący tego podmiotu (tych podmiotów), w zakresie wskazanym w części II sekcji C (Informacje 
na temat polegania na zdolności innych podmiotów).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Płatności za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 umowy, dokonywane będą na 
podstawie prawidłowo wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur, po potwierdzeniu przez 
Zamawiającego prawidłowo wykonanej obsługi technicznej i konserwacji oraz potwierdzeniu liczby godzin 
dyżurów. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. W przypadku niepełnego miesiąca realizacji 
przedmiotu umowy ryczałt miesięczny, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, zostanie obliczony proporcjonalnie 
do liczby dni realizacji przedmiotu umowy w miesiącu, przy założeniu, że za 1 dzień przysługuje 1/30 ryczałtu 
miesięcznego.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto 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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/05/2021
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 02/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
https://miniportal.uzp.gov.pl/. Ofertę z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, o której mowa w 
pkt 14.4 SWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Po 36 miesiącach.
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 
zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu.
2. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących obsługę techniczną, konserwację oraz 
naprawy urządzeń i instalacji, o których mowa w pkt 3.1.1 SWZ, oraz obsługę dyżurną, o której mowa w pkt 
3.1.2 SWZ.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, 
jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
zamawiający wykluczy wykonawcę.
6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:
6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
6.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem składa się dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem składa się dokumenty 
potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności. Dokumenty podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami RP potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania są wymienione w pkt 10.4 i 10.5 
SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587706
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
5. Szczegółowe uregulowania dotyczące odwołań, a także innych środków ochrony prawnej, zawarte są w 
ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w jej dziale IX.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587706
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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