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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459176-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
2020/S 190-459176

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Szczeciński
Krajowy numer identyfikacyjny: 001208777
Adres pocztowy: al. Papieża Jana Pawła II 31
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-453
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@usz.edu.pl 
Tel.:  +48 914441004
Adresy internetowe:
Główny adres: https://usz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Obsługę i konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, 
urządzeń i dźwigów, sprzętu i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów
Numer referencyjny: DP/371/120/20

II.1.2) Główny kod CPV
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50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Obsługa i konserwacja w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, 
urządzeń i dźwigów, sprzętu i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, 
przewodów kominowych oraz instalacji telefonicznych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obsługa i konserwacja stacji transformatorowych i rozdzielni elektrycznych i agregatów prądotwórczych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Obsługa i konserwacja stacji transformatorowych i rozdzielni elektrycznych i agregatów prądotwórczych
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
1. obsługi i konserwacji stacji transformatorowej 15/04 kV oraz rozdzielni SN oraz rozdzielni NN SO1 na terenie 
US przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie;
2. obsługi i konserwacji stacji transformatorowej 15/04kV oraz rozdzielni NN i części SN znajdującej się na 
terenie US, DS. 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie, oraz rozdzielni RG w budynku DS. 3;
3. obsługi i konserwacji stacji transformatorowej 15/04kV oraz rozdzielni NN i części SN znajdującej się na 
terenie US, DS. 2 przy ul. Bohaterów Warszawy 74 w Szczecinie;
4. obsługi i konserwacji stacji transformatorowej 15/04 kV i rozdzielni NN i części SN znajdującej się na terenie 
Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie, oraz rozdzielni CG-1 i 
RG-2 w budynku Wydziału;
5. obsługi i konserwacji stacji transformatorowej 15/04 kV na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US 
przy ul. Mickiewicza 64/66 w Szczecinie, wraz z rozdzielnią NN i częścią SN;
6. obsługi i konserwacji stacji transformatorowej 15/04kV znajdującej się na terenie US, „Kampus Piastów”, al. 
Piastów 40b w Szczecinie;
7. obsługi i konserwacji stacji transformatorowej ul. Cukrowa 12;
8. obsługi i konserwacji stacji transformatorowej ul. Mickiewicza 16;
9. obsługi i konserwacji agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, DS. 3 przy ul. Kordeckiego 
15 w Szczecinie;
10. obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, DS. 4 przy ul. Podgórnej 
26 w Szczecinie;
11. obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego w stacji „trafo” nr 918, obok budynku Rektoratu US przy al. 
Papieża Jana Pawła II nr 22a;
12. obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, Wydział nauk Ścisłych i 
Przyrodniczych przy ul. Wąska 13;
13. obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, przy al. Piastów 40b bud 
nr 3;
14. obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie US, przy ul. Mickiewicza 16a.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadzenie eksploatacji i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50730000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadzenie eksploatacji oraz wykonywanie stałej kompleksowej konserwacji central klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych instalacji automatycznego sterowania w obiektach US.
Wykaz obiektów i urządzeń załącznik do SIWZ.
Prowadzenie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, 
warunkami określonymi w kartach gwarancyjnych urządzeń.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obsługa i konserwacja urządzeń i dźwigów
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50750000 Usługi w zakresie konserwacji wind

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Prowadzenie konserwacji oraz pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach 
US.
2. Konserwacja wykonywana będzie zgodnie z DTR urządzenia i instrukcją konserwacji, przepisami dozoru 
technicznego o budowie i eksploatacji, konserwacji i hydraulicznych dźwigów pionowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obsługa i konserwacja sprzętu i systemów ppoż.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50413200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn: obsługi i konserwacja sprzętu i systemów 
ppoż. w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, w zakresie gaśnic i hydrantów, systemów 
SAP, klap dymnych, oświetlenia bezpieczeństwa, systemów DSO stałych i półstałych, instalacji gaśniczych 
(tryskaczy, zraszaczy gazowych i proszkowych) hydroforni, przeciwpożarowych wyłączników ppoż., drzwi z 
dźwignią antypaniczną. Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obsługa i konserwacja systemów sygnalizacji ppoż.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania systemów sygnalizacji pożaru 
zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie:
Adresy obiektów:
1) Szczecin, ul. Cukrowa 8 bud. A;
2) Szczecin, Dom Studenta nr 1 ul. Boh. Warszawy 75;
3) Szczecin, Dom Studenta nr 2 ul. Boh. Warszawy 74;
4) Szczecin, Dom Studenta nr 3 ul. Kordeckiego 15;
5) Szczecin, WNE i Z ul. Mickiewicza 64–66;
6) Szczecin, ul. Krakowska 71–79, sala audytoryjno-kongresowa,
7) Szczecin, ul. Tarczyńskiego 1 – Biblioteka Główna,
8) Szczecin, ul. Podgórna 26 – Dom Studenta nr 4,
2. Usługa będzie wykonana drogą telefoniczną lub radiową.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obsługa i konserwacja kotłowni i węzłów cieplnych
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50720000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadzenie eksploatacji oraz wykonanie kompleksowej konserwacji w kotłowniach i węzłach cieplnych 
należących do Uniwersytetu Szczecińskiego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obsługa i konserwacja przewodów kominowych
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50712000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Prace kominiarskie obejmują:
1. okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów z 7.6.2010 (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) oraz badania roczne, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane – Dz.U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, w budynkach uczelni wg załączonego 
wykazu budynków wraz z częstotliwością wykonania prac kominiarskich;
2. okresową kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane oraz czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z dnia 16 czerwca 
2003 r.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle 
kominiarskim zrzeszonym w Korporacji Kominiarzy Polskich.
Wykonawca wykonana zgodnie ze sztuką kominiarską oraz warunkami technicznymi prace zawarte w niniejszej 
umowie.
Po zakończeniu robót kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołu z kontroli stanu 
technicznej sprawności przewodów kominowych z danego obiektu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Obsługa i konserwacja instalacji telefonicznych
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Prace kominiarskie obejmują:
1. okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
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terenów z 7.6.2010 (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) oraz badania roczne, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane – Dz.U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, w budynkach uczelni wg załączonego 
wykazu budynków wraz z częstotliwością wykonania prac kominiarskich;
2. okresową kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane oraz czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z dnia 16 czerwca 
2003 r.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle 
kominiarskim zrzeszonym w Korporacji Kominiarzy Polskich.
Wykonawca wykonana zgodnie ze sztuką kominiarską oraz warunkami technicznymi prace zawarte w niniejszej 
umowie.
Po zakończeniu robót kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołu z kontroli stanu 
technicznej sprawności przewodów kominowych z danego obiektu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
Dla części 1 obsługa i konserwacja stacji transformatorowych i rozdzielni – osobą posiadającą uprawnienia SEP 
w kat. E i D powyżej 1 Kv;
Dla części 2 obsługa i konserwacja central wentylacji i klimatyzacji – osobą posiadającą uprawnienia SEP w kat. 
E i D do 1 Kv;
Dla części 3 obsługa i konserwacja urządzeń i dźwigów – osobą posiadającą uprawnienia SEP w kat. E i D do 1 
Kv;
Dla części 4 obsługa i konserwacja sprzętu i systemów ppoż. – osobą posiadającą uprawnienia SEP w kat. E i 
D do 1 Kv.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 5)

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:
Na zasadach określonych we wzorach 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.1.4) 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: 02/11/2020
Czas lokalny: 11:30

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: 02/11/2020
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Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

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:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (ESPD), który sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych 
do oferty lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 Pzp. Dokument pełnomocnictwa winien zostać 
złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, 
poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza;
4) formularz ofertowy – załącznik nr 1;
5) dowód wpłacenia / wniesienia wadium. Dokumenty i oświadczenie składane przez Wykonawcę którego oferta 
została najwyżej oceniona:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; wykluczenie Wykonawcy 
następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie 
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia, zaś w przypadkach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, Pzp, lub jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadku, o którym mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 15 Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
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zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub 
od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
4) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których powyżej składa 
informację z odpowiedniego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwotach 
określonych w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2020
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