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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1
Warszawa
00-661
Polska
Osoba do kontaktów: Politechnika Warszawska, Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul.
Poleczki 19, 02-822 Warszawa
E-mail: procurement@cezamat.eu
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pw.edu.pl
I.2)
I.3)

Wspólne zamówienie
Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
Politechnika Warszawska, Laboratorium Centralne CEZAMAT
ul. Poleczki 19
Warszawa
02-822
Polska
Osoba do kontaktów: Marika Czarnecka
E-mail: procurement@cezamat.eu
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pw.edu.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

Inny rodzaj: publiczna szkoła wyższa
Edukacja

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

Świadczenie usług serwisu i konserwacji oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych
instalacji i urządzeń budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT.

II.1.2)

Główny kod CPV

50700000
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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50700000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

II.1.6)

Usługi

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usług
serwisu i konserwacji oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych dla Laboratorium
Centralnego CEZAMAT na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia dla każdej części (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2.1.-2.32. do SIWZ,
oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7.1.-7.2. do SIWZ.

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji systemu detekcji gazów technicznych
Część nr: 1
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji systemu
detekcji gazów technicznych.
System detekcji gazów technicznych obejmuje Budynek Technologiczny Laboratorium
Centralnego CEZAMAT, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.1 do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.14)
II.2)

Usługi serwisu i konserwacji nawilżaczy parowych typu MK5 – Defensor firmy Swegon
Część nr: 2
50710000

Miejsce świadczenia usług

II.2.3)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji nawilżaczy
parowych typu MK5 – Defensor firmy Swegon pracujących na potrzeby nawilżania
powietrza wentylacyjnego w Budynku Administracyjnym i Budynku Technologicznym
w Laboratorium Centralnym CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki
19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.2. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji instalacji sprężonego powietrza
Część nr: 3
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji instalacji
sprężonego powietrza pracującej na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT
zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.3. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji instalacji tlenu
Część nr: 4
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji instalacji
tlenu pracującej na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w
Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.4. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Usługi serwisu i konserwacji instalacji azotu
Część nr: 5
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.

Przedmiotem zamówienia jest:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji instalacji
azotu. Instalacja pracuje na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT
zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.5. do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji instalacji azotu
Część nr: 6
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji instalacji
centralnej próżni. Instalacja pracuje na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT
zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.6. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

Informacje dodatkowe

II.2.14)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji zaworów bezpieczeństwa w urządzeniach
wytwarzających chłód
Część nr: 7
50730000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji zaworów
bezpieczeństwa w urządzeniach wytwarzających chłód pracujących na potrzeby
Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki
19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.7. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.14)
II.2)

Usługi serwisu i konserwacji węzła cieplnego
Część nr: 8
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji węzła
cieplnego. Węzeł ciepła pracuje na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT
zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.8. do SIWZ.

Cena nie jest jedynym kryterium
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
II.2.7)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji następujących systemów przeciwpożarowych
Część nr: 9
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji następujących
systemów przeciwpożarowych obejmujących budynki Laboratorium Centralnego
CEZAMAT, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19:
— System Sygnalizacji Alarmowej Pożaru
— Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.9. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.14)
II.2)
II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

Usługi serwisu i konserwacji wentylatorów
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML

promieniowych
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II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)
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Usługi serwisu i konserwacji wentylatorów promieniowych
Część nr: 10
50730000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i konserwacji wentylatorów
promieniowych pracujących na potrzeby wentylacji, w Laboratorium Centralnym
CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.10. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji systemów oddymiania
Część nr: 11
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji systemów
oddymiania obejmujących budynki Laboratorium Centralnego CEZAMAT,
zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.11. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML

nie
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji Systemu Gaszenia Gazem
Część nr: 12
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji Systemu
Gaszenia Gazem zainstalowanego w Budynku Administracyjnym Laboratorium
Centralnego CEZAMAT w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.12. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.14)
II.2)

Usługi serwisu i konserwacji trzech central wentylacyjnych CNWD
Część nr: 13
50730000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji trzech
central wentylacyjnych CNWD pracujących na potrzeby zapewnienia odpowiedniej
jakości powietrza w Budynku Technologicznym w Laboratorium Centralnym CEZAMAT
zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.13. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji central wentylacyjnych oraz agregatów skraplających
Część nr: 14
50730000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji central
wentylacyjnych oraz agregatów skraplających pracujących na potrzeby zapewnienia
odpowiedniej jakości powietrza w Budynku Administracyjnym, w Laboratorium
Centralnym CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.14. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
II.2.12)
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2.14)
II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

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

Usługi serwisu i konserwacji central wentylacyjnych
Część nr: 15
50730000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji central
wentylacyjnych pracujących na potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza
w Budynku Technologicznym Laboratorium Centralnym CEZAMAT zlokalizowanym w
Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.15. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Usługi serwisu i konserwacji agregatów wody lodowej wraz z modułem pompowym
Część nr: 16
50730000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji agregatów
wody lodowej wraz z modułem pompowym pracujących na potrzeby zapewnienia
chłodu dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy
ul. Poleczki 19.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML

znajduje się w załączniku 2.16. do SIWZ.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.16. do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz agregatów
skraplających wraz ze zdalnymi skraplaczami
Część nr: 17
50730000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji szaf
klimatyzacji precyzyjnej oraz agregatów skraplających wraz ze zdalnymi
skraplaczami, pracujących na potrzeby zapewnienia chłodu dla Laboratorium
Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.17. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

Informacje dodatkowe
II.2) Opis
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
II.2.14)
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II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji szaf gazowych typu Gas cabinet i szaf rozdzielczych VMB
Część nr: 18
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi serwisu i konserwacji szaf
gazowych typu Gas cabinet i szaf rozdzielczych VMB pracujących na potrzeby
dystrybucji gazów technicznych w Budynku Technologicznym BT, w Laboratorium
Centralnym CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.18. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.14)
II.2)

Usługi serwisu i konserwacji stacji wody dejonizowanej
Część nr: 19
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji stacji wody
dejonizowanej pracującej na potrzeby zapewnienia wody uzdatniania wody dla
Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki
19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.19. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Szacunkowa wartość

II.2.6)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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II.2.6)
II.2.7)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji elementów stacji uzupełniania ubytków i odgazowywania
instalacji wody lodowej
Część nr: 20
50730000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji elementów
stacji uzupełniania ubytków i odgazowywania instalacji wody lodowej w Laboratorium
Centralnym CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.20. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.14)
II.2)

Usługi serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych
Część nr: 21

50750000
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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Dodatkowy kod lub kody
CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

50750000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych
zlokalizowanych w budynkach Laboratorium Centralnego CEZAMAT w Warszawie przy
ul. Poleczki 19:
Dźwig osobowy Dl Q=I OOO kg, 3 przystanki, 3 dojścia, nr fab. Pl 4E2153,
Dźwig osobowy D2 Q= I OOO kg, 3 przystanki, 3 dojścia, nr fab. P l 4E2154,
Dźwig osobowy D3 Q=I OOO kg, 3 przystanki, 3 dojścia, nr fab. Pl 4E2151,
Dźwig osobowy D4 Q=I OOO kg, 2 przystanki, 2 dojścia, nr fab. P l 4E2152,
Dźwig osobowy DS Q=5000 kg, 4 przystanki, 4 dojścia, nr fab. Pl 4E2174.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.21. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.14)
II.2)

Usługi serwisu i konserwacji drzwi przeciwpożarowych (producent ASSA ABLOY
MERCOR)
Część nr: 22
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji drzwi
przeciwpożarowych (producent ASSA ABLOY MERCOR) zainstalowanych w budynkach
Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki
19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.22. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
II.2.6)
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi serwisu i konserwacji klap i zaworów pożarowych (producent MERCOR)
Część nr: 23
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji drzwi
przeciwpożarowych (producent ASSA ABLOY MERCOR) zainstalowanych w budynkach
Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki
19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.23. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.14)
II.2)

Usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego zasilaczy bezprzerwowych UPS oraz
zasilacza bezprzerwowego UPS zasilającego elektronolitograf
Część nr: 24

50710000
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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50710000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego
zasilaczy bezprzerwowych UPS oraz zasilacza bezprzerwowego UPS zasilającego
elektronolitograf dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w
Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.24. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego systemu monitoringu i instalacji
oświetlenia awaryjnego
Część nr: 25
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego
systemu monitoringu i instalacji oświetlenia awaryjnego dla Laboratorium
Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.25. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.10)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi okresowych gwarancyjnych przeglądów technicznych napędów bram
wjazdowych przesuwnych oraz szlabanów wjazdowych
Część nr: 26
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług okresowych gwarancyjnych
przeglądów technicznych napędów bram wjazdowych przesuwnych oraz szlabanów
wjazdowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie
przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.26. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.14)
II.2)

Usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego rozdzielnic głównych nn
Część nr: 27
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Centralne CEZAMAT,
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML

ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
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Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego
rozdzielnic głównych nn dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w
Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.27. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego instalacji elektrycznej w wykonaniu EX –
pomieszczenie 4.65, wytwornica wodoru: – 1 kompl.
Część nr: 28
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego
instalacji elektrycznej w wykonaniu EX – pomieszczenie 4.65, wytwornica wodoru: – 1
kompl., dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy
ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.28. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.12)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi okresowego przeglądu gwarancyjnego zespołu prądotwórczego
Część nr: 29
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okresowego przeglądu
gwarancyjnego zespołu prądotwórczego dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT
zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.29. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego gaśnic przenośnych – 116 szt. oraz gaśnic
przewoźnych: 6 – szt.
Część nr: 30
50413200

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego
gaśnic przenośnych – 116 szt. oraz gaśnic przewoźnych: 6 – szt. dla Laboratorium
Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poleczki 19.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.30. do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Usługi rocznego przeglądu gwarancyjnego hydrantów wewnętrznych – 74 szt.,
hydrantów zewnętrznych – 3 szt., zaworów hydrantowych – 12 szt.
Część nr: 31
50413200

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rocznego przeglądu gwarancyjnego
hydrantów wewnętrznych – 74 szt., hydrantów zewnętrznych – 3 szt., zaworów
hydrantowych – 12 szt., dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w
Warszawie przy ul. Poleczki 19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.31. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

Informacje dodatkowe
II.2) Opis
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
II.2.14)
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II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego transformatorów SN / nn
Część nr: 32
50710000

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Centralne CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu rocznego gwarancyjnego
transformatorów SN / nn dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT zlokalizowanego w
Warszawie przy ul. Poleczki 19.19.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.32. do SIWZ.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

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

Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
II.2.14)

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać Wykonawca/ Wykonawcy,
który spełnia warunki udziału w postępowaniu:
sytuacji finansowej lub ekonomicznej – warunek dla wszystkich zadań: warunek ten
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie zawartej umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000
złotych.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać Wykonawca/ Wykonawcy,
który spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:

1.1. warunek dla zadań 1-23: warunek
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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1.1. warunek dla zadań 1-23: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na
wykonywaniu serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń budynkowych w obiektach
typu biurowego lub użyteczności publicznej, przy czym okres świadczenia każdej z
usług wynosi co najmniej 12 m-cy;
1.2. warunek dla zadań 24-32: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające
wykonywaniu okresowych przeglądów gwarancyjnych instalacji i urządzeń
budynkowych w obiektach typu biurowego lub użyteczności publicznej, przy czym
okres świadczenia każdej z usług wynosi co najmniej 12 m-cy;
1.3. warunek dla zadania 2, 24, 25, 26, 28, 29: Wykonawca dysponuje osobami
skierowanymi do realizacji zamówienia:
— co najmniej 1 os. posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do zajmowania się
eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających i
zużywających energię elektryczną o napięciu do 1 kV wydane zgodnie z przepisami
rozporządzenia MGPiPS z 28.04.2003r. w spr. szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez os. zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci;
— co najmniej 1 os. posiadającą uprawnienia do sprawowania dozoru nad
eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających i
zużywających energię elektryczną o napięciu do 1 kV wydane zgodnie z przepisami
rozporządzenia MGPiPS z 28.04.2003r. w spr. szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez os. zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci;
Zamawiający nie dopuszcza łączenia uprawnień typu E i D przez jedną osobę.
1..4. warunek dla zadań 7, 12, 13, 14, 16, 17
Wykonawca posiada certyfikat dla przedsiębiorcy wydany zgodnie z ustawą z
15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych.
Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
— co najmniej 1 os. posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z ustawą z
15.05.2015r. (j.w.).
1.5. warunek dla zadania 21:
Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
— co najmniej 1 os. posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne posiadające
umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków
technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie dla
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi
technicznemu, tj. urządzenia dźwigowe, wydane zgodnie z rozp. MG z 18.07.2001r.
w spr. trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji
urządzeń technicznych.
1.6. Warunek dla zadania 27, 32:
Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
— co najmniej 1 os. posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do zajmowania się
eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających i
zużywających energię elektryczną o napięciu powyżej 1 kV wydane zgodnie z rozp.
MGPiPS z 28.04.2003 r. w spr. szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
— co najmniej 1 os. posiadającą uprawnienia do sprawowania dozoru nad
eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających i
zużywających energię elektryczną o napięciu powyżej 1 kV wydane zgodnie z rozp.
MGPIPS z 28.04.2003 r. (j.w.). Zamawiający nie dopuszcza łączenia uprawnień typu E i
D przez jedną osobę.

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.5)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Informacje dotyczące określonego zawodu
Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

III.1.5)
III.2)
III.2.1)

Warunki realizacji umowy zostały określone w załącznikach 7.1-7.2. do SIWZ.

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)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/04/2017
Czas lokalny: 13:00

IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

IV.2.3)

Polski

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Data: 20/04/2017
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Laboratorium Centralnym CEZAMAT przy ul. Poleczki 19 w Warszawie, przeszklona
sala rozmów w lobby na I piętrze budynku administracyjnego Laboratorium
Centralnego CEZAMAT.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
VI.3)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty żądane przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu zostały wskazane w SIWZ część III pkt 10.1.-10.5. oraz
10.7.2.
2. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku przesłanek
do wykluczenia z postępowania zostały wskazane w SIWZ część III pkt 10.1., 10.6.
oraz 10.7.1.
3. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Informacje o kwotach i formach wniesienia
wadium zawarte są w SIWZ.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

Procedury odwoławcze

VI.4)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:997032017:TEXT:PL:HTML
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)
VI.4.3)
VI.4.4)

VI.5)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2017
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