
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych oraz robót sanitarnych w
zasobie stanowiącym własność Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141226775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Garbarska 55/57

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 3835748

1.5.8.) Numer faksu: 48 3835749

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bip@mzlradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mzlradom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych oraz robót sanitarnych w
zasobie stanowiącym własność Gminy Miasta Radomia w podziale na dwie części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe7518f0-b80b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058977/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-19 13:39

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000376/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych oraz sanitarnych w
budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie MZL w Radomiu, w
podziale na dwie części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.mzlradom.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z
miniPortaluprzestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych
zapośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
150 MB. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, . rtf. Za
datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków
dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego
wynikającego z przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
znajduje się w Rozdziale XIX SWZ .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego
wynikającego z przepisów RODO znajduje się w Rozdziale XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/001/05/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Zakres pierwszej części zamówienia obejmuje: wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii
w zakresie robót elektrycznych oraz wykonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej i
odgromowej w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach
zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w nieruchomościach
powierzonych w zarząd Zamawiającemu.2. Zamawiający posiada w swoim zarządzie 140
budynków a w nich 1735 lokali (mieszkalnych i użytkowych) oraz 2 350 lokali
mieszkalnych/użytkowych stanowiących własność gminy, które znajdują się w budynkach
zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Aktualna powierzchnia do obsługi : w budynkach
mieszkalnych 58 933,10 m 2 ; w budynkach o innym przeznaczeniu 22 537,83 m2. 3.
Przewidywany w przedmiarach zakres robót ma charakter pomocniczy, służy tylko do
porównania ofert i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy poprzez zmniejszenie lub
zwiększenie ilości prac czy też zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (nie
ujętych w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania robót do bieżących potrzeb
Zamawiającego Ilość terenów oraz budynków i lokali będących w zarządzie Zamawiającego w
ciągu roku może ulec zmianie z powodu ich sprzedaży lub przyjęcia w zarząd nowych
nieruchomości. 4. W związku z tym Zamawiający korzystając z możliwości zastosowania prawa
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opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy ustalił minimalną i maksymalną ilość powierzchni
w budynkach, w których będą świadczone usługi:1) minimalną wartość powierzchni do obsługi -
stanowi ilość powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego w dniu 19 maja 2021r. minus
10% powierzchni budynków mieszkalnych oraz budynków o innym przeznaczeniu2)
maksymalną ilość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni wskazanej przez
Zamawiającego w Formularzach oferty (Załącznik 1A do SWZ) w pkt 3 w tabeli.5. W celu
obliczenia ceny oferty Zamawiający podaje szacunkową ilość robót ujętą w przedmiarach –
Załącznik nr 10A do SWZ. Sposób obliczenia ceny oferty Zamawiający podał w rozdz. XV
SWZ.6. Zasób Gminy, na którym będzie realizowany przedmiot umowy - aktualny na dzień
ogłoszenia postępowania - określa załącznik nr 9 do SWZ. W trakcie realizacji przyszłej umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zasobów określonych w Załączniku.7.
Przez usługi konserwacji Zamawiający rozumie czynności polegające na wykonywaniu drobnych
napraw poszczególnych elementów budynków niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego
i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących
spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń.8. Przez awarie
Zamawiający rozumie nagłe, niezamierzone uszkodzenie elementu budynku, instalacji lub
urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników
obiektu budowlanego (budynku lub obiektu małej architektury) oraz narazić właścicieli lub
najemców na straty materialne.9. Przez usuwanie awarii (roboty awaryjne) Zamawiający
rozumie czynności podejmowane przez Wykonawcę polegające na usuwaniu przyczyn i
skutków awarii.10. Zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy oraz
w wykazie czynności realizowanych w zakresie konserwacji i usuwania awarii stanowiącym
jeden z załączników do wzoru umowy (wzór umowy - załącznik nr 8A SWZ).11. Gwarancja dla
części pierwszej (usług konserwacji elektrycznej):1) na użyte materiały zgodnie z gwarancją
producenta, nie mniej niż 24 miesiące,2) 12 miesięcy na pozostałe usługi napraw, konserwacji i
usuwania awarii w zakresie elektrycznych instalacji budynkowych,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji
budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Ilość terenów oraz budynków i lokali będących w zarządzie Zamawiającego w ciągu roku
może ulec zmianie z powodu ich sprzedaży lub przyjęcia w zarząd nowych nieruchomości. 2. W
związku z tym Zamawiający korzystając z możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa
w art. 441 ust. 1 ustawy ustalił minimalną i maksymalną ilość powierzchni w budynkach, w
których będą świadczone usługi:1) minimalną wartość powierzchni do obsługi - stanowi ilość
powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego w dniu 19 maja 2021r. minus 10% powierzchni
budynków mieszkalnych oraz budynków o innym przeznaczeniu2) maksymalną ilość
powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni wskazanej przez Zamawiającego w
Formularzach oferty (Załącznik 1A do SWZ) w pkt 3 w tabeli tj. maksymalna powierzchnia
budynków mieszkalnych 62000m , budynków o innym przeznaczeniu niż mieszkalne 24800
m2.O wyżej wymienionych zmianach Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę
na warunkach zgodnych z zapisami umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w
poszczególnychkryteriach: Cena (C)+ Czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii (T).Największa
ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. Sposób
oceny ofert określa szczegółowo rozdział XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii (T)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnychkryteriach: Cena (C)+
Czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii (T).Największa ilość punktów wyliczonych w
powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. Sposób oceny ofert określa
szczegółowo rozdział XIV SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Zakres drugiej części zamówienia obejmuje: wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w
zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury i na terenach
zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia w nieruchomościach
powierzonych w zarząd Zamawiającemu oraz badanie szczelności instalacji gazowej w
budynkach i lokalach.2. Zamawiający posiada w swoim zarządzie 140 budynków a w nich 1735
lokali (mieszkalnych i użytkowych) oraz 2 350 lokali mieszkalnych/użytkowych stanowiących
własność gminy, które znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.
Aktualna powierzchnia do obsługi : w budynkach mieszkalnych 58 933,10 m 2 ; w budynkach o
innym przeznaczeniu 22 537,83 m2. 3. Przewidywany w przedmiarach zakres robót ma
charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert i może ulec zmianie w trakcie realizacji
umowy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac czy też zmianę zakresu prac poprzez
dodanie nowych pozycji (nie ujętych w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania
robót do bieżących potrzeb Zamawiającego Ilość terenów oraz budynków i lokali będących w
zarządzie Zamawiającego w ciągu roku może ulec zmianie z powodu ich sprzedaży lub
przyjęcia w zarząd nowych nieruchomości. 4. W związku z tym Zamawiający korzystając z
możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy ustalił minimalną i
maksymalną ilość powierzchni w budynkach, w których będą świadczone usługi:1) minimalną
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wartość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego
w dniu 19 maja 2021r. minus 10% powierzchni budynków mieszkalnych oraz budynków o innym
przeznaczeniu2) maksymalną ilość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni
wskazanej przez Zamawiającego w Formularzach oferty (Załącznik 1B do SWZ) w pkt 3 w
tabeli5. W celu obliczenia ceny oferty Zamawiający podaje szacunkową ilość robót ujętą w
przedmiarach – Załącznik nr 10B do SWZ. Sposób obliczenia ceny oferty Zamawiający podał w
rozdz. XV SWZ.6. Zasób Gminy, na którym będzie realizowany przedmiot umowy - aktualny na
dzień ogłoszenia postępowania - określa załącznik nr 9 do SWZ. W trakcie realizacji przyszłej
umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zasobów określonych w
Załączniku.7. Przez usługi konserwacji Zamawiający rozumie czynności polegające na
wykonywaniu drobnych napraw poszczególnych elementów budynków niezbędnych do
utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące
likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego
elementów i urządzeń.8. Przez awarie Zamawiający rozumie nagłe, niezamierzone uszkodzenie
elementu budynku, instalacji lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenie
bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku lub obiektu małej architektury)
oraz narazić właścicieli lub najemców na straty materialne.9. Przez usuwanie awarii (roboty
awaryjne) Zamawiający rozumie czynności podejmowane przez Wykonawcę polegające na
usuwaniu przyczyn i skutków awarii.10. Zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są
we wzorze umowy oraz w wykazie czynności realizowanych w zakresie konserwacji i usuwania
awarii stanowiącym jeden z załączników do wzoru umowy (wzór umowy - załącznik nr 8B
SWZ).11. Gwarancja dla części drugiej (usług konserwacji sanitarnej ):1) usługi napraw,
konserwacji i usuwania awarii w zakresie sanitarnych instalacji budynkowych – 24 miesiące,2)
użyte materiały zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące,

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji
budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Ilość terenów oraz budynków i lokali będących w zarządzie Zamawiającego w ciągu roku
może ulec zmianie z powodu ich sprzedaży lub przyjęcia w zarząd nowych nieruchomości. 2. W
związku z tym Zamawiający korzystając z możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa
w art. 441 ust. 1 ustawy ustalił minimalną i maksymalną ilość powierzchni w budynkach, w
których będą świadczone usługi:1) minimalną wartość powierzchni do obsługi - stanowi ilość
powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego w dniu 19 maja 2021r. minus 10% powierzchni
budynków mieszkalnych oraz budynków o innym przeznaczeniu2) maksymalną ilość
powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni wskazanej przez Zamawiającego w
Formularzach oferty (Załącznik 1B do SWZ) w pkt 3 w tabeli tj. maksymalna powierzchnia
budynków mieszkalnych 62000m , budynków o innym przeznaczeniu niż mieszkalne 24800
m2.O wyżej wymienionych zmianach Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę
na warunkach zgodnych z zapisami umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w
poszczególnychkryteriach: Cena (C)+ Czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii (T).Największa
ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. Sposób
oceny ofert określa szczegółowo rozdział XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii (T)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnychkryteriach: Cena (C)+
Czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii (T).Największa ilość punktów wyliczonych w
powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. Sposób oceny ofert określa
szczegółowo rozdział XIV SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, oraz 109 ust.1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp,2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.2.
Odnośnie pkt 1 ppkt 2 Wykonawca musi wykazać, że:1) składając ofertę na Cześć I a) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie usługę konserwacji oraz usuwania awarii (w
tym całodobowego pogotowia technicznego) w zakresie elektrycznych instalacji budynkowych,
trwającą przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych w budynkach, lokalach
mieszkalnych i / lub użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej budynków, lokali mieszkalnych
i / lub użytkowych – 75 000 m2 w ramach jednej lub kilku umów wykonywanych w tym samym
czasookresie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełnić łącznie, tzn. spełnienie warunku
będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących
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wspólnie warunku w całości.b) dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia:• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie
robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)); osoba ta pełnić będzie
funkcję kierownika robót,• co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
DOZORU „D” dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:- urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,- sieci elektrycznego oświetlenia
ulicznego,- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia instalacji automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżejw zakresie obsługi,
konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno- pomiarowych, 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 (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.),• co najmniej jedną osobą
posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI „E” dla następujących urządzeń, instalacji i
sieci:- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,- sieci
elektrycznego oświetlenia ulicznego,- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia instalacji
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno- pomiarowych, 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 (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.).Warunek zostanie uznany
za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku
specjalnościach.W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełnić łącznie, tzn. spełnienie warunku
będzie polegało na wykazaniu przez np. trzech Wykonawców występujących wspólnie,
dysponowania minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w jednej z
wymaganych specjalności i łącznie Wykonawcy we wszystkich specjalnościach lub na
wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców dysponowania osobami/ osobą
posiadającą uprawnienia budowlane w trzech wymaganych specjalnościach.2) składając ofertę
na Część IIa) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje należycie
usługi konserwacji oraz usuwania awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w
zakresie sanitarnych instalacji budynkowych trwające przez okres, co najmniej 12 miesięcy
kalendarzowych w budynkach, lokalach mieszkalnych i / lub użytkowych o łącznej powierzchni
użytkowej budynków, lokali mieszkalnych i / lub użytkowych – 75 000 m2 wykonywane w
ramach jednej lub kilku umów w tym samym czasookresie,b) dysponuje osobami skierowanymi
do realizacji zamówienia, w tym:• co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie skierowana przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności zgodne z aktualnym stanem
prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.);
osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót,• co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie
skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą kwalifikacje do eksploatacji
urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji remontów,
montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, a w
szczególności dla:- urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa ,-
aparatury kontrolno –pomiarowej, urządzeń sterowania do sieci, urządzeń i instalacji
wymienionych w pkt 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
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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 ze zm.); osoba ta będzie wykonywać próby szczelności instalacji gazowych.Warunek
zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w
kilku specjalnościach3. Zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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 - zapis ten oznacza
obowiązkowy udział tego podmiotu w realizacji zamówienia.5. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
które zostały przewidziane względem Wykonawcy.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe
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 lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeśli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.9. W przypadku, o którym
mowa w pkt 8, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy (wzór, załącznik nr 5 do SWZ).10. Zamawiający może na każdym etapie
postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: oświadczenia o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art.
118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1 dotyczących
tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).2. Wykonawca, w
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
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warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby
(wzór, załącznik nr 3a do SWZ).3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1) wykazu usług (Załącznik nr 6
do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(Załącznik nr 7 do SWZ)4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty
oświadczenie a art. 125 ust.1 ustawy Pzp.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór,
załącznik nr 5 do SWZ).3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo składają wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
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1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 436 pkt 4) ustawy Pzp, na wniosek jednej ze Stron
umowy zmianę wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług. 2. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy
Pzp, na wniosek Wykonawcy, zmianę stawki roboczogodziny kosztorysowej, o której mowa w §
9 ust. 2 pkt 1) i stawki roboczogodziny kosztorysowej z narzutami, o której mowa w § 9 ust. 3 w
przypadku zmiany: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych − jeżeli Wykonawca uzasadni na podstawie kalkulacji
cenotwórczej, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. 3. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 - 2 mają bezpośredni wpływ
na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 4. W celu dokonania zmian umowy,
o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z
pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i
dokumenty, w tym m.in. do wglądu zanonimizowane kopie umów z pracownikami realizującymi
przedmiot zamówienia, dokumenty/deklaracje ZUS: 1) potwierdzające zasadność i bezpośredni
wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia, 2) określające stopień w jakim
zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1) - 3) wpłynie na wysokość wynagrodzenia.5. W przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 6. W przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 - 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 7. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy będzie obowiązywać od dnia: 1) wejścia w życie przepisów
uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia
wejścia w życie tych przepisów, lub 2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek
wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt 1). 8. Zamawiający przewiduje
zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na wniosek jednej ze Stron, z
tym zastrzeżeniem, że:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu , w szczegółach danego postępowania.
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia (dokończenie):Zamawiający
przewiduje zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku,
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na wniosek jednej ze
Stron, z tym zastrzeżeniem, że:1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów,
uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia będzie wyższy lub niższy o co
najmniej 2% od wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku
następnego za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie art. 94 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w stosunku
do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie ofertowym ;2) poziom zmiany wynagrodzenia
zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego
na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (https://stat.gov.pl/), ustalonego w stosunku do
analogicznego miesiąca roku poprzedniego;3) łączna maksymalna wartość zmiany
wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy;4) warunkiem zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę umowy w sposób wskazany w pkt 6) ,że
zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na
koszty wykonania przedmiotu umowy;5) Strona umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy może zwrócić się z
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wraz z wnioskiem, Strona umowy będzie zobowiązana
przedstawić pisemnie szczegółową kalkulację (zawierającą zestawienie cen materiałów i
kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. cen i kosztów materiałów ujętych w kosztorysie
ofertowym oraz wskaźnika o którym mowa w pkt 1 i 2)) uzasadniającą odpowiedni wzrost albo
obniżenie kosztów. Jeżeli po upływie 30 dniowego terminu Strona umowy nie zwróci się o
zmianę wynagrodzenia , to druga strona umowy uzna, że zmiana cen materiałów lub kosztów
nie ma faktycznego wpływu na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.6) Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w umowie –
aneksu i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy.9. Zmiany, o których mowa w ust. 8
mogą być wprowadzane w następujących okresach:1) po upływie 12 miesięcy licząc od dnia
zawarcia umowy oraz 2) nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia
aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.10. W przypadku dokonania
zmiany umowy na podstawie ust. 8 – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy11. Na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia
terminu zakończenia prac w przypadku niewykorzystania wynagrodzenia, o którym mowa w § 9
ust. 1 niniejszej umowy. 12. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany terminu realizacji
przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 2
ustawy Pzp. Termin realizacji umowy, w tym przypadku może zostać wydłużony maksymalnie o
okres niezbędny do realizacji zwiększonego zakresu umowy. Wszelkie zmiany do niniejszej
umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, z
zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w § 18 ust. 6.
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	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w poszczególnychkryteriach: Cena (C)+ Czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii (T).Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. Sposób oceny ofert określa szczegółowo rozdział XIV SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii (T)
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.	w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 2.	Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).2.	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór, załącznik nr 3a do SWZ).3.	Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1)	wykazu usług (Załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 2)	wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SWZ)4.	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 08:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu , w szczegółach danego postępowania.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-25

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


