Szczecin: Wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pozostających w użytkowaniu komórek organizacyjnych i
jednostek terenowych KWP w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 350710 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie okresowych
przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pozostających
w użytkowaniu komórek organizacyjnych i jednostek terenowych KWP w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacjI oraz napraw urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pozostających w użytkowaniu komórek organizacyjnych i
jednostek terenowych KWP w Szczecinie. 2. Przeglądy i konserwacje wykonywane będą 6 razy w
trakcie trwania umowy (pierwszy w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy, kolejne w
odstępie 4 m-cy). 3. Szczegółowy zakres czynności przeglądów i konserwacji obejmuje: 1)
wymiana zalecanych według instrukcji obsługi elementów - wliczona w koszt jednorazowej usługi,
2) czyszczenie wymienników chłodniczych, 3) czyszczenie i wymiana filtrów powietrza, 4)
czyszczenie odpływu skroplin, 5) sprawdzenie szczelności układów chłodniczych, 6) pomiar
ciśnienia ssania i tłoczenia, 7) przegląd wentylatorów, 8) wymiana i regulacja naciągu pasków
klinowych, 9) przegląd i sprawdzenie działania współpracującej w układach automatyki. 4.
Szczegółowy zakres czynności napraw obejmuje : 1) dojazd do miejsca zainstalowania urządzenia,
2) demontaż i montaż części zamiennych, 3) sprawdzenie poprawności działania po naprawie
urządzenia klimatyzacyjnego i wentylacyjnego (bez uwzględnienia kosztu części zamiennych
użytych przy naprawie). 5. Łączny koszt części zamiennych użytych przy naprawach zamawiający
określił na kwotę nie wyższą niż 100.000 zł brutto. 6. Czas, miejsce i zakres realizacji każdej usługi
będzie odrębnie ustalany pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. 7. Wykaz urządzeń objętych
serwisem zawiera załączniki do siwz nr 3..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.73.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
28.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• a) za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna należyte wykonanie w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonania co najmniej jednej
usługi podobnej do usług objętych przedmiotem zamówienia o wartości minimum 10
000 złotych brutto w skali roku. Za usługi podobne Zamawiający uzna minimum 1
umowę dot. wykonywania usług wymienionych w rozdziale III siwz pkt.1 - 4
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• a) za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie przez
Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi: a)
aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
na stanowisku dozoru, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)- co najmniej 1 osoba,
b) aktualne świadectwo kwalifikacji pozwalające na działalność polegającą na
obsłudze technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających
substancje kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich
recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie
tymi substancjami zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową
z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1263) - co najmniej 1 osoba, c)
autoryzację serwisową w zakresie urządzeń firmy Daikin, McQuay, Sanyo, Trane co najmniej 1 osoba posiadającą autoryzację dotyczącą co najmniej urządzeń typu
split,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (załącznik do siwz nr 1). 2) Wypełniony i
podpisany formularz kalkulacji cenowej (załączniki do siwz nr od 3). 3) Pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy lub wykonawców lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że
osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji
Wykonawcy (m.in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.).
Pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w rozdz. X ust. 6 siwz
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda
Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień
Publicznych pok. 301.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.11.2011 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła
4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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

