
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 

www.halastulecia.pl (zakładka BIP / przetargi) 
 

Wrocław: Świadczenie usługi serwisu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i chłodzących w 
Hali Stulecia oraz we Wrocławskim Centrum Kongresowym (budynek RCTB) we Wrocławiu, 
ul. Wystawowa 1. 
Numer ogłoszenia: 126794 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 
1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851. 

� Adres strony internetowej zamawiającego: www.halastulecia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi serwisu i 
konserwacji urządzeń wentylacyjnych i chłodzących w Hali Stulecia oraz we Wrocławskim Centrum 
Kongresowym (budynek RCTB) we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i chłodzących w 
Hali Stulecia oraz we Wrocławskim Centrum Kongresowym (budynek RCTB) we Wrocławiu, ul. 
Wystawowa 1. Przedmiot umowy realizowany będzie obowiązkowo dla potrzeb Zamawiającego 
dwa razy do roku po okresie grzewczym - wiosną oraz po okresie letnim - jesienią. Przewiduje się 
wykonanie pięciu przeglądów: Wrocławskie Centrum Kongresowe (budynek RCTB) - 2 przeglądy 
serwisu i konserwacji (wiosna, jesień w 2012r.), 1 przegląd serwisu i konserwacji (wiosna) 2013r. w 
zakresie opisanym w zał. nr 1 oraz w zał. nr 2 do SIWZ Hala Stulecia - 1 przegląd serwisu i 
konserwacji (jesień) 2012 r., 1 przegląd serwisu i konserwacji (wiosna) 2013 r. w zakresie opisanym 
w zał. nr 1 oraz w zał. nr 3 do SIWZ 2.Zakres prac obsługi serwisowej i konserwacyjnej oraz 
specyfikację techniczną dla kaŜdego z obiektów odrębnie stanowią kolejno załączniki nr 1-3 do 
SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy przy uŜyciu własnych 
narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów budowlanych. Materiały 
dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 4.Wykonawca będzie realizował przedmiot 
zamówienia w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie obiektów. 5.Zamawiający wymaga, 
aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiektach - terenu realizacji zadania, a takŜe zdobył na 
swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 
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przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji 
lokalnej poniesie wykonawca. Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 26.04.2012 r. zorganizuje zebranie 
wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości obejmujących wizję lokalną obiektów w 
celu umoŜliwienia wykonawcom zapoznania się z systemami wentylacji i klimatyzacji. Zbiórka 
uczestników wizji lokalnej przed wejściem do budynku WCK (Wrocławskie Centrum Kongresowe) 
godz. 11.00 6.Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie według zasad opisanych w § 5 
projektu umowy będącego załącznikiem nr 9 do niniejszej SIWZ. 7.Szczegółowe warunki i zasady 
realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej 
SIWZ. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 8.Zamawiający będąc 
w posiadaniu urządzeń objętych gwarancją producenta systemu -firmy Carrier Polska wymaga od 
wykonawcy posiadania stosownej autoryzacji serwisowej Spółki. 9.Wykonawca na potwierdzenie 
wymogu opisanego w pkt. 8 złoŜy oświadczenie, Ŝe posiada autoryzację serwisową firmy Carrier. 
10.Wykonawca na Ŝądanie zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dokument autoryzacji, o 
którym mowa wyŜej w okresie obowiązywania umowy.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.71.20.00-9, 50.73.00.00-1, 50.32.41.00-4, 
50.76.00.00-0, 50.71.10.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.06.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

III.2) ZALICZKI  

� Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

� III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

� 1.O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, 
którzy: 1)spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b)posiadania wiedzy i 
doświadczenia; c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2)nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
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ust. 1 Pzp. Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena 
spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VI niniejszej SIWZ. Z 
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki 
wykonawca spełnił. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
publicznego (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp. 

� III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

� Na potwierdzenie tego warunku wykonawcy zobowiązani są wykazać, Ŝe w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub aktualnie wykonują z naleŜytą 
starannością usługi odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. 
wykonali co najmniej 3 usługi serwisowania i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i 
chłodzących w obiektach posiadających układy wentylacji i klimatyzacji tj. centrale 
wentylacyjne, agregaty wody lodowej, klimakonwektory, klimatyzatory, wentylatory 
kanałowe, kurtyny powietrzne, układy wody lodowej, automatykę wentylacji. Ocena 
spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 
oświadczeniu wyszczególnionym w dziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki wykonawca spełnił. 

� III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

� Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

� III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

� Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

� III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

� Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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, naleŜy przedłoŜyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
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 
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jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
naleŜycie  

� III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

� III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert  

 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

� inne dokumenty 
Oświadczenie wykonawcy, Ŝe posiada autoryzację serwisową firmy Carrier. Wykonawca 
na Ŝądanie zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dokument autoryzacji, o którym 
mowa wyŜej w okresie obowiązywania umowy. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
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1.Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie naleŜy 
podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 
2.Formularz cenowy; 3.Oświadczenie, o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia 
podwykonawcom; 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy równieŜ 
wspólników spółki cywilnej); 5.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w 
przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do 
reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca - w 
przypadku osób fizycznych; 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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: www.halastulecia.pl (zakładka BIP / przetargi) 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wrocławskie 
Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Dział Inwestycji i 
Rozwoju. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
07.05.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. 
Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Wrocławskie Centrum Kongresowe, sekretariat pok. nr 301. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 
 Powrót do głównej strony
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