
Ogłoszenie nr 634998-N-2017 z dnia 2017-12-21 r.  
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z 

o.o.: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji 

dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych 

zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS 

Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Nie 

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa 

Północ Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 1724342000000, ul. ul. gen. T. 

Pełczyńskiego  30 , 01471   Warszawa, woj. mazowieckie, państwoPolska, tel. 22 

3041111, 12, 13, e-mail tbs@tbspolnoc.pl, faks 223 041 114.  

Adres strony internetowej (URL): www.tbspolnoc.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 



pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie  

www.tbspolnoc.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Nie  

www.tbspolnoc.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej do Zamawiającego  

Adres:  

ul. Pełczyńskiego 30 01-471 Warszawa 



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych 

oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach 

mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w 

Warszawie.  

Numer referencyjny: TBS/PZP/26/2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac związanych z 



przedmiotem zamówienia dotyczącego konserwacji dźwigów osobowych oraz 

platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych 

stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o. o. w Warszawie obejmuje: 

1. Ocenę stanu technicznego urządzeń, dokumentacji technicznej, zidentyfikowanie 

wad i zagrożeń, potwierdzonych zapisami w „Protokole przejęcia” 

rozpoczynającego realizację umowy i „Protokole przekazania” kończącego 

realizację umowy. 2. Wykonywanie raz w miesiącu przeglądów zgodnie z 

harmonogramem i zakresem prac konserwacyjnych potwierdzonymi zapisami w 

„Protokole miesięcznym” oraz z Dokumentacją Techniczno – Ruchową. 

Harmonogram wraz z zakresem prac konserwacyjnych stanowi załącznik do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 3. Przestrzeganie terminów badań kontrolnych i 

konserwacyjnych dźwigu. 4. Wykonywanie pomiarów przed obowiązkowymi, 

rocznymi kontrolami UDT. 5. Utrzymywanie stanu dźwigów pozwalające na 

pozytywne wynik kontroli przeprowadzanej przez Urząd Dozoru Technicznego. 6. 

Powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji i 

kradzieży elementów wyposażenia. 7. Powiadamianie Zamawiającego o 

konieczności wykonania prac w celu usunięcia wadliwej pracy dźwigu lub 

zapobieżenia jego awarii. 8. Wyłączanie, po uprzednim powiadomieniu 

Zamawiającego, urządzenia z ruchu, w przypadku stwierdzenia złego stanu 

technicznego. 9. Niezwłoczne zawiadamianie, w imieniu Zamawiającego, Urzędu 

Dozoru Technicznego o wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych. 

10. Naprawę urządzeń niewymagającą wymiany części, to jest: naprawa rygli i 

fotokomórek, programowanie kaset wezwań, kasowanie błędów systemowych, 

resetowanie oprogramowania, ponowne wgrywanie oprogramowania, naprawy 

drzwi kabiny i drzwi szybowych – regulacja, prostowanie, naprawa progu kabiny, 

montaż wyrwanych elementów. 11. Dostawę materiałów oświetleniowych, 

środków smarujących, wkładek topikowych, drobnych elementów montażowych: 

śrub, nakrętek, nakładek oraz części wymienionych w Tabeli nr 3 w związku z 

koniecznością wykonania napraw przez Wykonawcę. 12. Wykonywanie napraw 

związanych z wymianą części wskazanych w tabeli nr 3 Wykaz części zamiennych 

objętych umową konserwacji do SPOZ. 13. Uzupełnianie zdewastowanych lub 



skradzionych Instrukcji Obsługi Dźwigu i napisów informacyjno - ostrzegawczych. 

14. Przedstawianie Zamawiającemu kosztorysów usunięcia awarii z 

wykorzystaniem części nieobjętych wykazem, o którym mowa w pkt. 5. 15. 

Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania remontów dźwigów. 16. 

Zaprogramowanie i uruchomienie systemu łączności po przejęciu urządzeń 

(wprowadzenie telefonu kontaktowego do pogotowia dźwigowego). Wykonawca 

zapewni Zamawiającemu dostęp do rejestru informacji napływających do 

pogotowia dźwigowego dotyczących zdarzeń związanych z pracą dźwigu. 17. 

Zapewnienie całodobowej obsługi pogotowia dźwigowego w celu umożliwienia 

zgłoszenia awarii i przyjazd w celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie 

dźwigu w czasie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. 18. Zapewnienie 

możliwości podjęcia przez Wykonawcę czynności naprawczych w ciągu 60 minut 

od otrzymania zgłoszenia. 19. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego 

(nie więcej niż 7) osób w zakresie uwalniania osób uwięzionych, w 

unieruchomionej kabinie dźwigu. Jednorazowe przeszkolenie pracownika nastąpi w 

terminie 30 dni od daty wskazania przez Zleceniodawcę wykazu osób. 20. 

Wykonanie pomiarów elektrycznych oporności izolacji i ochrony od porażeń w 

przypadku zalania wodą szybów windowych  

II.5) Główny kod CPV: 50531400-0  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

50750000-7 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  



Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50% wartości 

szacunkowej zamówienia.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2018-02-01   lub zakończenia: 2019-12-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
  2018-02-01 2019-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 6.3 Zamawiający wymaga wykazania spełniania 

następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących: 6.3.1 

Zdolności technicznej lub zawodowej, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać 

się Wykonawca, który wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 



tym okresie, należycie wykonał lub nadal wykonuje należycie usługi polegające na 

konserwacji lub/i naprawie minimum 30 dźwigów i wind (w tym także dla osób 

niepełnosprawnych) przez okres co najmniej 24 miesięcy, na kwotę co najmniej 

300 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza łączenie usług w ramach kilku 

umów. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 

4 pracownikami, posiadającymi przynajmniej 2-letnie doświadczenie w 

serwisowaniu dźwigów, wind lub platform oraz posiadającymi uprawnienia 

dozorowe wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu i 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. 

Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie dokumentu, 

którego wzór zawiera Formularz 3.1 do SIWZ. 3. Oświadczenie musi potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i 

musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W 

przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, 

Wykonawca zamieszcza informacje - o każdym z tych podmiotów - w 

Oświadczeniu, potwierdzające brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim 

każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. Oświadczenie, każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych 

Wykonawców. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 



postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający 

żąda następujących dokumentów: 1) wykazu usług (Formularz 3.2) 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 dostawy lub 

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 dostawy lub 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) wykazu osób (Formularz 3.3), skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Jeżeli 

wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  



1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 1) 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 2) 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia - określonych w Ogłoszeniu o 

zamówieniu, w SIWZ i w ustawie. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej 

lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu usług 

(Formularz 3.2) 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 dostawy lub 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 dostawy lub 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) wykazu osób (Formularz 

3.3), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę 

dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić 

się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były 

wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal 



wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Dla 

wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, określonych przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda 

złożenia następujących dokumentów (W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa 

każdy z Wykonawców występujących wspólnie; W przypadku innego podmiotu, 

na którego zdolnościach Wykonawca polega, niżej wymienione dokumenty 

składane są w odniesieniu do każdego z tych podmiotów): 1) 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 ustawy; 4. W celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do 

treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład 

Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej stanowi Formularz 3.6. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 

których mowa: - w ust. 8 pkt 8.1 – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru 

lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust 5 pkt 1 

ustawy. Dokumenty, o których mowa w ust. 8.10 powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w ust. 8.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym 



odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 8.11 SIWZ stosuje się. 7. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym 

etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

dokumentów. 9. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale 

muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie 

dokumentów”. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta" oraz Formularz Cenowy. 2. Wraz 

z ofertą powinny być złożone: 1 Oświadczenia i dokumenty wymagane 

postanowieniami IDW; 2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub 



notarialnie poświadczonej kopii; 3 Dokumenty, z których wynika prawo do 

podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z 

ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 

oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile 

prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4 

Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

15.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 

PLN (słownie złotych: osiem tysięcy ). 15.2 Wadium musi być wniesione przed 

upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w 

zależności od wyboru Wykonawcy: 15.2.1 pieniądzu, przelewem na rachunek 

bankowy: ING Bank Śląski S.A. 51 1050 1025 1000 0022 7761 3200 (w tytule 

przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu: TBS/PZP/26/2017) 15.2.2 

poręczeniach bankowych; 15.2.3 poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych; 15.2.4 gwarancjach bankowych; 15.2.5 

gwarancjach ubezpieczeniowych; 15.2.6 poręczeniach udzielanych przez podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275 ze zm.). 15.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji 

powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

15.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 



koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za 

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w 

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15.5 Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w 

swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 15.6 Wadium wniesione w formie 

gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak 

wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium 

wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji 

powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji 

będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów 

polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 15.7 Wadium wniesione w 

pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 

15.2.1 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu 

składania ofert. 15.8 Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu 

rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze 

stosownym wyprzedzeniem. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 



zasadniczej:  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 



opisu przedmiotu zamówienia:  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto za usługę konserwacji w okresie 24 m-cy (C1) 60,00 

Cena brutto za łączną ilość sztuk części zamiennych (C2) 30,00 

Czas przyjazdu Wykonawcy w celu uwolnienia osób uwięzionych w windzie od 

otrzymania zgłoszenia na call center (R) 
10,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 



Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 



Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

19.3 Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku 

do treści oferty: 1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i 

usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT; 2) w przypadku 

zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga 

zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej 

podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie 

terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca; 3) w przypadku 

zmiany: a) 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, b) zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4) Zmiany o 



których mowa w pkt 3 ppkt a i b Wykonawca musi uzasadnić, że zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana 

wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji 

stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin 

wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

5) odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie 

wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności: a) w razie zaistnienia 

zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski 

żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe 

akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania 

działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich 

uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający 

czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, b) w razie udzielenia 

zamówienia na warunkach i w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o okres wykonania tego zamówienia, 6) Zamawiający dopuszcza 

zmianę wykonawcy, któremu udzielił zamówienia, w wyniku połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 7) Zamawiający dopuszcza 

zmianę Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań 

Wykonawcy względem jego podwykonawców; 8) Zamawiający dopuszcza zmiany 

nieistotne, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one sprzeczne z zapisami art. 

144 ust. 1e ustawy Pzp; 9) Łączna wartość zmian istotnych nie może być większa 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i nie może 

być większa niż 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2018-01-09, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 
 
 


