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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.stadion.bialystok.pl

Białystok: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na serwis i konserwację instalacji i urządzeń
wentylacji, wody lodowej, ciepła tecłinologicznego, lokalnego ogrzewania i
cłiłodzenia oraz instalacji sanitarnycłi zewnętrznycłi na obiekcie Stadionu
Miejskiego w Białymstoku.
Numer ogłoszenia: 18890 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

S E K C J A I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I A D R E S : Stadion Miejski Sp. z o.o. , ul. Lipowa 32 lok. 304, 15-428 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 66 10
802, faks 85 66 10 802.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAIWAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

S E K C J A II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na serwis i konserwację instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej,
ciepła technologicznego, lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych na obiekcie Stadionu
Miejskiego w Białymstoku..
11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zleceniobiorca musi spełniać warunki
elastycznej organizacji specjalistów i techników w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu, poprawności obsługi
urządzeń i instalacji, przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów ponoszonych przez Zleceniodawcę. 2.Zleceniodawca
oprócz przeprowadzania bieżących czynności serwisowych i eksploatacyjnych musi realizować wykonywanie wszelkich
napraw systemów, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw: 1)przez pojęcie naprawy o
której mowa w pkt 2) rozumiane jest usunięcie każdej awarii urządzenia oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi
skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia. Naprawa czyli usunięcie awarii,
jest realizowana w całości wraz z uwzględnieniem użytych materiałów i wszelkich części zamiennych w ramach
niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, z tytułu wykonania naprawy, w tym wymiany części zamiennych czy
zastosowania materiałów, itp. nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, 2)zapewnienie stałej całodobowej
gotowości do usunięcia awarii, co rozumiane jest przez: a)usunięcie każdej awarii urządzeń, instalacji i systemów w ciągu
2 h od otrzymania zgłoszenia bądź wykrycia awarii; b)w każdym przypadku bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia
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bądź systemu - niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji (doraźnego rozwiązania problemu) w terminie maksymalnie
0,5 godziny od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu, uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub
zagraża stratami w mieniu; 3)utrzymywanie (i podanie do wiadomości Zamawiającego), czynnych całą dobę, przez cały
okres umowy, następujących kanałów łączności: a)przynajmniej dwóch telefonów komórkowych; b)przynajmniej jednego
faxu; c)przynajmniej jednego adresu e-mail; 4)Zamawiający wymaga aby po usunięciu awarii wykonawca przedstawił
pisemny raport z opisem wykonanych czynności..
11.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającycłi
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju usług stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.73.00.00-1, 50.72.00.00-8.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II. 2) C Z A S TRWANIA ZAMÓWIENIA L U B TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01 07 2014.

S E K C J A III: INFORMACJE O C H A R A K T E R Z E PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
111.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS S P O S O B U DOKONYWANIA O C E N Y SPEŁNIANIA T Y C H
WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, w ciągu 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 również wykonuje, minimum jedną usługę tego samego rodzaju, w budynku
o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m2, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.
111.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH L U B DOKUMENTACH, J A K I E MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
C E L U POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE A R T . 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o którycłi mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw
lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

111.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty: 1. W przypadku dysponowania zasobami podmiotu trzeciego - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków, wykonawca w takiej sytuacji, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z
którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażając w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę
udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas
udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno
wynikać: a)jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)w jaki sposób zostaną wykorzystane
zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)jakiego charakteru stosunki będą łączyły
wykonawcę z innym podmiotem, d)jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu
zamówienia. 2. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług ( dowody o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 pkt 2
SIWZ) są: a)poświadczenie, z tym, ze w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b)w
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przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. Uwaga: W postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), tj. od dnia 20.02.2013 r. - wykonawca, w
miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 1 rozporządzenia (patrz pkt 2 lit. a), może przedkładać dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

S E K C J A IV: PROCEDURA
IV.1) T R Y B UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) K R Y T E R I A O C E N Y O F E R T
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1)terminu
zakończenia wykonywania przedmiotowej usługi, a w szczególności w przypadku zmiany planowanego terminu odbioru
części obiektu II etapu inwestycji budowy stadionu piłkarskiego, 2)wynagrodzenia - w przypadku sytuacji o której mowa w
pkt. 1), oraz w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 3)w razie zmiany wynagrodzenia, jego kwota
ustalona zostanie przy zachowaniu stawek określonych w ofercie, 4)w przypadku zmian organizacyjnych dotyczących
Zamawiającego, w tym z uwzględnieniem zmian z zakresu działalności i przekształceń.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stadion.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stadion Miejski Sp. z o o . , ul. Lipowa 32
lok. 304, 15-428 Białystok.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 10:00,
miejsce: Stadion Miejski Sp. z o.o., ul. Lipowa 32 lok. 304, 15-428 Białystok, sekretariat, III piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu 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
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