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Data: 04/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowy
numer identyfikacyjny 17232705000000, ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 601 78 00, e-mail j_sabala@cpd.msw.gov.pl, faks 22 601 78
95.
Adres strony internetowej (url): http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne ,
https://cpd.eb2b.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia niżej
wymienionych warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego na
podstawie art.22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a)
w zakresie posiadanego doświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym
wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 umów (zamówień), każda o wartości co
najmniej 300 000,00 zł brutto, których przedmiotem była/jest konserwacja i serwis urządzeń oraz
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instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. b) w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem kadrowym: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które
będą brały udział w realizacji zamówienia (tzn. zostaną przez Wykonawcę skierowane do
realizacji zamówienia publicznego jako osoby wykonujące czynności związane z konserwacją i
serwisem urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej):

co najmniej 1 (jedną)

osobą, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do1kV wraz z aparaturą
kontrolno-pomiarową,

co najmniej 1 (jedną) osobą, posiadającą ważne świadectwo

kwalifikacyjne uprawniające do obsługi technicznej, demontażu oraz naprawy urządzeń i
instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także do odzysku substancji
kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywania do ponownego użytkowania oraz
obrotu tymi substancjami.

co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą aktualny certyfikat ISO

9001:2015 lub równoważny z zakresu serwisowania systemów serwerowni,

co najmniej 1

(jedną) osobą posiadającą posiadany aktualny certyfikatu ISO 14001:2015 lub równoważny z
zakresu z zakresu systemu zarządzania środowiskowego. 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: Nie Informacje dodatkowe: W
przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych)
Wykonawca winien uwzględnić ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. W przypadku,
gdy umowa obejmowała/obejmuje zakres szerszy niż wymagany przez Zamawiającego,
Wykonawca winien uwzględnić tylko wartość brutto dla usługi konserwacji i serwisu urządzeń i
instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. W przypadku zamówień (umów)rozliczanych
w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg
średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie
opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń
wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.
Zamawiający nie dopuszcza, aby w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postepowaniu, Wykonawca wykazał tą samą osobę jako posiadającą oba rodzaje wymaganych
świadectw kwalifikacyjnych.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia
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niżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego na
podstawie art.22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a)
w zakresie posiadanego doświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym
wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 umów (zamówień), każda o wartości co
najmniej 300 000,00 zł brutto, których przedmiotem była/jest konserwacja i serwis urządzeń oraz
instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. b) w zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem kadrowym: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które
będą brały udział w realizacji zamówienia (tzn. zostaną przez Wykonawcę skierowane do
realizacji zamówienia publicznego jako osoby wykonujące czynności związane z konserwacją i
serwisem urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej):

co najmniej 1 (jedną)

osobą, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć co najmniej do1kV wraz z aparaturą
kontrolno-pomiarową,

co najmniej 1 (jedną) osobą, posiadającą ważne świadectwo

kwalifikacyjne uprawniające do obsługi technicznej, demontażu oraz naprawy urządzeń i
instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także do odzysku substancji
kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywania do ponownego użytkowania oraz
obrotu tymi substancjami. c) posiadania aktualnego certyfikatu ISO 9001:2015 lub równoważny
z zakresu serwisowania systemów serwerowni, d) posiadania aktualnego certyfikatu ISO
14001:2015 lub równoważny z zakresu z zakresu systemu zarządzania środowiskowego.
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: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń
okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien uwzględnić ich wartość tylko w zakresie już
zrealizowanym. W przypadku, gdy umowa obejmowała/obejmuje zakres szerszy niż wymagany
przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić tylko wartość brutto dla usługi
konserwacji i serwisu urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. W przypadku
zamówień (umów)rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej
wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się
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ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający
dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym
NBP opublikował ww. informacje. Zamawiający nie dopuszcza, aby w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postepowaniu, Wykonawca wykazał tą samą osobę jako
posiadającą oba rodzaje wymaganych świadectw kwalifikacyjnych.
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