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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313336-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji
elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
2022/S 111-313336
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 107-299183)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272367496
Adres pocztowy: ul. Giełdowa 7/9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Ginszt
E-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Tel.: +48 225349169
Faks: +48 225349162
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uke.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i
urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD
Numer referencyjny: BA.WZP.26.20.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
50710000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i
urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2022

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 107-299183
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, należycie
wykonał co najmniej: minimum 2 usługi z których:
1) każda trwała nieprzerwanie przez okres minimum 24 miesięcy,
2) przedmiotem każdej były/są usługi utrzymania lub przeglądy, co najmniej 3 z poniżej wymienionych instalacji i
systemów:
- agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 100 kVA;
- zasilania gwarantowanego UPS o mocy powyżej 20 kW;
- instalacji elektrycznych, oświetleniowych, tras kablowych, linii zasilających;
- gaszenia gazem;
- kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu;
- zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS;
- klimatyzacja precyzyjna;
o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 groszy)
każda.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach
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wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, należycie
wykonał co najmniej: minimum 2 usługi z których:
1) każda trwała nieprzerwanie przez okres minimum 24 miesięcy,
2) przedmiotem każdej były/są usługi utrzymania lub przeglądy, co najmniej 3 z poniżej wymienionych instalacji i
systemów:
- agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 100 kVA;
- zasilania gwarantowanego UPS o mocy powyżej 20 kW;
- instalacji elektrycznych, oświetleniowych, tras kablowych, linii zasilających;
- gaszenia gazem;
- kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu;
- zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS;
- klimatyzacja precyzyjna;
o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 groszy)
każda.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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