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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372124-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne
2014/S 210-372124
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Punkt kontaktowy: Centrum Nauki Kopernik
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sawicka
00-390 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225527849
E-mail: agnieszka.sawicka@kopernik.org.pl
Faks: +48 225964113
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.kopernik.org.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.kopernik.org.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: Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez m.st. Warszawa

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

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:
Zapewnienie obsługi technicznej Nieruchomości przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centrum
Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa.
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Kod NUTS PL127
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
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi technicznej Nieruchomości przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje
udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 – nie więcej niż 10 % zamówienia
podstawowego. Zakres jak w zamówieniu podstawowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70332000, 72611000

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: nie

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:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 904 000 PLN

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
Rozpoczęcie 1.2.2015. Zakończenie 31.1.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium, jako zabezpieczenia złożonej Oferty.
Wykonawca składający Ofertę wniesie wadium w kwocie odpowiadającej wartości 72 600 PLN (słownie złotych:
siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset 00/100 złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
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SWIFT: BPHKPLPK
IBAN: PL 31 1060 0076 0000 3310 0017 6119
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium i do dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu
wniesienia wadium nie później niż w terminie składania Ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bądź poręczenia, z treści powyższych dokumentów winno
wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (podmiotu, który wystawił gwarancję lub poręczenie) do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
na każde pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania Ofertą,
po wystąpieniu dowolnej okoliczności wskazanej w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.
Jeśli wadium wnoszone jest w pieniądzu, za datę wniesienia wadium Zamawiający uzna datę uznania wpłaty
na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium winno być wniesione na cały okres związania Ofertą.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 Ustawy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności zgodnie z zapisami w załączniku numer 9 do SIWZ – wzór umowy oraz SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Ocena spełnienia
przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca
zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków lub ofert o dopuszczeniu
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Wykonawca przedłoży wypełniony wykaz wykonanych zamówień
zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 5 do SIWZ oraz wypełniony wykaz osób zgodnie z załączonym
wzorem załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tzn. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
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a) co najmniej 2 (dwiema) osobami do konserwacji instalacji sanitarnych i węzła cieplnego posiadającymi
kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub
konserwator instalacji), posiadającymi aktualne w okresie wykonywania Umowy świadectwo kwalifikacyjne,
określone w Rozporządzeniu 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 sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z póź. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno – pomiarowym: dla urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; aparatury
kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń
i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami
pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW; aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej
regulacji do urządzeń i instalacji grzewczych;
b) co najmniej 2 (dwiema) osobami do konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji posiadających kwalifikacje
do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator
instalacji), posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn.
zm.), aktualne w okresie wykonywania Umowy, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolnopomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; aparatury kontrolnopomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50
kW; aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do ww. urządzeń i instalacji o mocy
powyżej 50 kW;
c) co najmniej 2 (dwiema) osobami do konserwacji instalacji elektrycznych średniego napięcia posiadającymi
kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub
konserwator instalacji), posiadającymi aktualne w okresie wykonywania Umowy świadectwo kwalifikacyjne,
określone w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z póź. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno – pomiarowym: dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 20 kV; aparatury
kontrolno – pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i
instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 20 kV;
d) co najmniej 2 (dwiema) osobami do konserwacji instalacji teletechnicznych systemów niskoprądowych oraz
instalacji elektrycznych niskiego napięcia posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie
instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), posiadającymi aktualne w okresie
wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z póź.
zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym: dla urządzeń, instalacji i
sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1
kV;
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e) co najmniej dwiema osobami wykonującymi pracę przy konserwacji instalacji niskoprądowych systemów
bezpieczeństwa legitymującymi się wpisem na listę pracowników zabezpieczenia technicznego I stopnia oraz II
drugiego stopnia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r Nr 145
poz. 1221 z póź. zm.) wykonującego prace przy konserwacji systemów zabezpieczeń;
f) co najmniej 1 (jedną) osobą do wykonywania konserwacji dźwigów posiadającą aktualne w okresie
wykonywania Umowy świadectwo kwalifikacyjne kategorii I (pierwszej) uprawniające do zajmowania się
konserwacją dźwigów o dowolnym systemie sterowania z napędem regulowanym, wydane przez Urząd Dozoru
Technicznego;
g) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji o dozoru w
zakresie Grupy 1, tzn. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających
przesyłających i zużywających energię elektryczną dla napięcia do 20 kV;
h) co najmniej jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru w
zakresie Grupy 2, tzn. urządzeń wytwarząjących, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz
innych urządzeń energetycznych.
i) co najmniej 2 (dwiema) osobami posiadającymi uprawnienia do pracy na wysokości, w tym jedną osobą
posiadającą uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 m;
j) co najmniej 2 (dwiema) osobami posiadającymi uprawnienia operatora podestów ruchomych kat. IP,
samojezdnych, wolnobieżnych i przewoźnych.
Uwaga.
W przypadku składania Ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek
3) lit. a)–j) może być spełniony przez wszystkich Wykonawców łącznie.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

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 oferty. Waga 75
2. Cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika . Waga 10
3. Okres udzielonej gwarancji. Waga 10
4. Dodatkowy pracownik gospodarczy. Waga 5

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PO/ZP/70/2014/CNK/JK

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.12.2014 - 10:00

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: 8.12.2014 - 10:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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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 o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 – nie
więcej niż 10 % zamówienia podstawowego. Zakres jak w zamówieniu podstawowym zgodnie z załącznikiem nr
1 do SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587849
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587849
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.10.2014
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