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Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
2020/S 123-301584
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Adres pocztowy: Sobieskiego 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-957
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Szner
E-mail: marias@ipin.edu.pl
Tel.: +48 224582623
Faks: +48 224582546
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipin.edu.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.ipin.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut naukowo-badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
: usługa konserwacji systemu elektroenergetycznego oraz sanitarnego w obiektach Instytutu Psychiatrii i
Neurologii w Warszawie
Numer referencyjny: DZP/PN/29/43/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
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50711000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania pełnej i nieprzerwanej sprawności eksploatacyjnej systemu
elektroenergetycznego i sanitarnego poprzez stałą konserwację, usuwanie awarii i napraw w obiektach Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 9.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50720000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, Warszawa, Sobieskiego 9, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Do zakresu przedmiotu zamówienia należy:
1. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji systemów objętych usługą w obiektach
Zamawiającego;
2. utrzymanie systemów objętych usługą w niepogorszonym i we właściwym stanie technicznym i estetycznym
poprzez dbanie o nie z należytą starannością;
3. wykonywanie i nadzorowanie bieżącej obsługi obiektów w zakresie konserwacji, napraw bieżących i
przeglądów technicznych (informacje okresowe) w zakresie:
a) stacji transformatorowej 2x1000 kVA 15/0.4 kV;
b) agregatu prądotwórczego 1000 kVA;
c) instalacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia oraz rozdzielnic piętrowych;
d) jednostek UPS zainstalowanych na obiekcie;
e) instalacji oświetlenia awaryjnego;
f) instalacji oświetlenia terenu;
g) instalacji odgromowej;
h) instalacji i punktów poboru gazów medycznych;
i) instalacji przyzywowej;
j) instalacji centralnego ogrzewania i węzłów ciepłowniczych;
k) instalacji ciepłej, zimnej wody, ciepła technologicznego;
l) kanalizacji odprowadzającej ścieki i wody opadowe;
m) stacji: tlenu, próżni, sprężonego powietrza, podtlenku azotu;
n) urządzeń kotłowych (3 wytwornice parowe firmy LOOS: gaz/olej opałowy);
o) hydrofornii;
poprzez:
● inicjowanie, udział oraz wykonywanie okresowych przeglądów instalacji i urządzeń stanowiących
wyposażenie obiektów,
● usuwanie awarii i ich skutków, niezwłoczne ustalenie ich przyczyn,
● pomoc w egzekwowaniu uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi dotyczących wykonanych
robót instalacyjnych. Prowadzenie ewidencji zgłoszonych i usuniętych usterek.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
29/06/2020
S123
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/8

Dz.U./S S123
29/06/2020
301584-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/8

III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość ubezpieczenia nie może być niższa niż 1
000 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
A. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które będą spełniać wymagania tj.:
a) w branży elektrycznej:
• każdy z pracowników (przewidzianych do realizacji zamówienia) z uprawnieniami kwalifikacyjnymi
uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających
i zużywających energię elektryczną o napięciu do 1 kV wydanymi 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 – § 5 ust.
1, pkt 1, załącznik nr 1, grupa 1 pkt 2 (Dz.U. nr 89, poz. 828 ze zm.,
• co najmniej jeden (z przewidzianych do realizacji zamówienia) pracowników z uprawnieniami kwalifikacyjnymi
uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających
i zużywających energię elektryczną o mocy powyżej 50 kW wydanymi 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 – § 5 ust.
1, pkt 1, załącznik nr 1, grupa 1 pkt 4 (Dz.U. nr 89, poz. 828 ze zm.),
• co najmniej jeden (z przewidzianych do realizacji zamówienia) pracowników z uprawnieniami kwalifikacyjnymi
uprawniającymi do zajmowania się dozorem sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających i
zużywających energię elektryczną o mocy powyżej 50 kW wydanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad,
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stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – § 5 ust.
1, pkt 1, załącznik nr 1, grupa 1 pkt 4 (Dz.U. nr 89, poz. 828 ze zm.);
b) w branży sanitarnej:
• każdy pracownik (z przewidzianych do realizacji zamówienia) powinien posiadać uprawnienia kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o
przesyle ciepła powyżej 50 kW – § 5 ust. 1, pkt 1, załącznik nr 1, grupa 2 pkt 2 i 4,
• co najmniej jeden (z przewidzianych do realizacji zamówienia) pracownik powinien posiadać aktualne
uprawnienia spawalnicze 311 (spawanie gazowe) i 111 (spawanie łukowe elektrodą otuloną),
• co najmniej jeden (z przewidzianych do realizacji zamówienia) pracownik z uprawnieniami w zakresie obsługi i
konserwacji urządzeń i instalacji gazów medycznych – uprawnienia SIMP kat. E „gazy medyczne”,
• co najmniej jeden (z przewidzianych do realizacji zamówienia) pracownik z uprawnieniami w zakresie dozoru
urządzeń i instalacji gazów medycznych – uprawnienia SIMP kat. D „gazy medyczne”,
• pracownik wyznaczony do transportu butli powinien posiadać zaświadczenie z kursu obsługa i transport butli;
c) co najmniej jedna z osób (przewidziana do realizacji zamówienia) musi posiadać ważne uprawnienia do
wykonywania prac na wysokości;
d) pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego muszą legitymować się dyplomem
ukończenia szkoły zawodowej lub kursu doskonalenia zawodowego i minimum czteroletnim stażem pracy w
zawodzie, umiejętnością odczytywania rysunków technicznych instalacji c.o., c.w., wod.-kan. oraz schematów
instalacji elektrycznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy: sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia, obejmujących
minimum następujące pozycje:
a) uniwersalny komplet narzędzi podręcznych elektrycznych i hydraulicznych,
b) uniwersalna wiertarka ręczna elektryczna,
c) szlifierka kątowa,
d) gwintownica z kompletem narzynek,
e) zgrzewarka do rur PP,
f) spawarka elektryczna,
g) komplet do spawania acetylenowo-tlenowego,
h) podręczny wykrywacz metali (do lokalizacji przewodów w ścianie),
i) odkurzacz przemysłowy,
j) odkurzacz z przystawką do zbierania wody z powierzchni podłogi,
k) uniwersalny miernik elektryczny,
l) miernik izolacji,
ł) kleszczowy miernik prądu,
m) przyrząd do sprawdzania wyłączników różnicowo-prądowych,
n) sprężyny do udrażniania kanalizacji, tj.: podejść pionów i poziomów,
o) wyposażenie bhp (okulary, ubrania ochronne, obuwie ochronne osobiste i 2 pary obuwia gumowego,
p) podstawowy sprzęt budowlano-malarski (pędzle, szpachle, itp.).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.
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Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. Sobieskiego 9, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Po zakończeniu terminu realizacji zawartej umowy.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Administratorem danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9,
POLSKA.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii: email: iod@ipin.edu.pl
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio związanych z postępowaniem jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
Posiadają Państwo:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Państwu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli przesłane zostały w inny
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sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia Dz.U. UE lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej,
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2020

29/06/2020
S123
https://ted.europa.eu/
TED
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