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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491250-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi kontroli technicznej
2017/S 236-491250
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
00-973
Polska
Osoba do kontaktów: PKP S.A. Centrala, Biuro Zamówień i Przetargów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305
Tel.: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkpsa.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pkpsa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 1) i 2)
oraz 3) ustawy Prawo Budowlane.
Numer referencyjny: KIZ/2017/ WNP-007254

II.1.2)

Główny kod CPV
71356100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie „Wykonania okresowych kontroli obiektów
budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 1), 2) ustawy z dnia 7 .7. 1994 r. Prawo budowlane
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(tj. Dz. U. 2017, poz. 1332) w latach 2018-2019 oraz kontroli obiektów budowlanych przewidzianych w
art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane w latach: 2018 (2 półr.), 2019 (1 i 2 półr.), 2020 (1 półr.)” w
obrębie działania Rejonów Administrowania i Utrzymania Nieruchomości podległych PKP S.A. Oddziałom
Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 12 do SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 38

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A. Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Tczewie.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt
1)i2)ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Olsztynie.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt
1)i2)ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Gdańsku.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
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Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt
1)i2)ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Ełku.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt
1)i2)ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowania i UtrzymaniaNieruchomości w
Bydgoszczy.
Część nr: 5
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt 3) ustawy
Pb,w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Gdańsku.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art.62 ust. 1pkt 1)i2)ustawy
Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowaniaiUtrzymaniaNieruchomości w Bielsku Białej.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art.62 ust. 1pkt 1)i2)ustawy
Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowaniaiUtrzymaniaNieruchomości w Częstochowie.
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
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iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art.62 ust. 1pkt 1)i2)ustawy
Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowaniaiUtrzymaniaNieruchomości w Gliwicach.
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
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zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowania i Utrzymania Nieruchomości w Sosnowcu.
Część nr: 10
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt 3) ustawy
Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowania i Utrzymania Nieruchomości w Katowicach.
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowania i Utrzymania Nieruchomości w Krakowie.
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowania i UtrzymaniaNieruchomości w Nowym Sączu.
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
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przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowania i UtrzymaniaNieruchomości w Przemyślu.
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
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obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowania i UtrzymaniaNieruchomości w Rzeszowie.
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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71356100
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
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19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowania i UtrzymaniaNieruchomości w Kielcach.
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
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umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Lublinie.
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy
Pb,w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Krakowie.
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i UtrzymaniaNieruchomości w Chodzieży.
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
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Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i UtrzymaniaNieruchomości w Poznaniu.
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1pkt 1)i2)
ustawy Pb,w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i UtrzymaniaNieruchomości w Lesznie.
Część nr: 21
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanieokresowychkontroliobiektówbudowlanychwzakresieprzewidzianym w art.62ust.1pkt1)i2) ustawy Pb,w
obrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowaniaiUtrzymaniaNieruchomości w OstrowieWielkopolskim.
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art.62 ust.1 pkt1)i2) ustawy
Pb,w obrębie działania PKP S.A. Rejonu Administrowaniai Utrzymania Nieruchomości w Zbąszynku.
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanieokresowychkontroliobiektówbudowlanychwzakresieprzewidzianymwart.62ust.1
pkt1)i2)ustawyPb,wobrębiedziałaniaPKP
S.A.RejonuAdministrowaniaiUtrzymaniaNieruchomościwStargardzieSzczecińskim.
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
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każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanieokresowychkontroliobiektówbudowlanychwzakresieprzewidzianymwart.62ust.1 pkt
3)ustawyPb,wobrębiedziałaniaPKP S.A.RejonuAdministrowaniaiUtrzymaniaNieruchomościw Poznaniu.
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
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stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).. Zamawiający nie
przewiduje zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym wart.62 ust.1 pkt 1)i2)
ustawyPb, w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i UtrzymaniaNieruchomości w Białymstoku.
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Część nr: 26
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym wart.62 ust.1 pkt 1)i2) ustawy
Pb, w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Ostrołęce.
Część nr: 27

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym wart.62 ust.1 pkt 1)i2)
ustawyPb, w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i UtrzymaniaNieruchomości w W-aw Wschód.
Część nr: 28

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym wart.62 ust.1 pkt 1)i2)
ustawyPb, w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i UtrzymaniaNieruchomości w W-aw Zachód.
Część nr: 29

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości

08/12/2017
S236
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

35 / 52

Dz.U./S S236
08/12/2017
491250-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

36 / 52

przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym wart. 62 ust.1 pkt 1) i 2)
ustawyPb, w obrębie działania PKP S.A.Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Łodzi.
Część nr: 30

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
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obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanychwzakresieprzewidzianymwart.62ust.1pkt 1) i 2)ustawyPb,
wobrębie działania PKP S.A.RejonuAdministrowaniaiUtrzymaniaNieruchomościwPiotrkowieTrybunalskim.
Część nr: 31

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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71356100
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
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19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy
Pb, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
Część nr: 32

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
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umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
WykonanieOkresowychKontroliObiektówBudowlanychwZakresiePrzewidzianym w art. 62 ust. 1pkt1)i2) ustawy
Pb, w obrębie działania PKP S.A. RejonuAdministrowaniaiUtrzymaniaNieruchomości w Kędzierzynie Koźlu.
Część nr: 33

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1
pkt1)i2)ustawy Pb, w obrębie działania PKP S.A. Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w
Legnicy.
Część nr: 34

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
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Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1
pkt1)i2)ustawy Pb, w obrębie działania PKP S.A. Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Opolu.
Część nr: 35

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
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na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art.62 ust. 1
pkt1)i2)ustawyPb,w obrębie działania PKP S.A. Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w
Wałbrzychu.
Część nr: 36

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art.62 ust. 1
pkt1)i2)ustawyPb,w obrębie działania PKP S.A. Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości we
Wrocławiu.
Część nr: 37

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art.62 ust. 1 pkt
3)ustawyPb,w obrębie działania PKP S.A. Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości we Wrocławiu.
Część nr: 38

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71356100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania wizji lokalnej obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin
obiektów budowlanych we własnym zakresie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie
przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Szacunkowa ilość obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem lokalizacji i danych adresowych w których
będzie realizowany przedmiot umowy, została wskazana w Wykazach obiektów budowlanych w podziale na
każde Zadanie od nr 1 do nr 38, stanowiących Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do SIWZ. Zamawiający zastrzega,
iż jest to ilość orientacyjna. W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości
przedmiotu umowy. Zaktualizowane Wykazy obiektów budowlanych, stanowiące Załączniki nr od 2.1 do 2.38 do
SIWZ zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji
do 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego w zakresie Zadań wskazanych w rozdziale III pkt. 8 SIWZ
(Zadania nr od 1 do 38). Zasady oraz zakres możliwości zastosowania prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zamówienia na zasadach, warunkach oraz terminach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11,
18, 25, 32, 38).

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,że:w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również nadal wykonywane), wykonał należycie co
najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1) lub art.
62 ust. 1 pkt 2) lub art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Pb o wartości zł brutto łącznej:8000,00-Zad nr 38,10 000,00Zad nr 6, 11, 18, 25,30 000,00 -Zad nr 27,50 000,0-Zad nr 7, 9, 10,32, 70 000,00-Zad nr 23,28,35,80 000,00
zł -Zad nr 8,13,14,33,90 000,00-Zad nr 24,34,100 000,00-Zad 4,12, 15, 17, 21, 26, 30, 31,37,150 000,00Zad nr 1,16,19,22,250 000,00-Zad nr 29,36,300 000,00 Zad nr 2,3,20,500 000,00-Zad nr 5.W przypadku,
gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Zadań, wymagane jest wykazanie się doświadczeniem w świadczeniu
usług dla Zadania (spośród zadań na które składana jest oferta) dla którego wymóg jest największy.dysponuje
lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia:a)co najmniej jedna osoba
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, o których mowa w ustawie Pb oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 .9. 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
zwanego dalej „Rozpo MIiR” lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
22 .12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
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Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65) oraz b)co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o których mowa w ustawie Pb
oraz w Rozpo MIiR lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 .12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2016, poz. 65) oraz c)co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Pb oraz w Rozpo MIiR lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 .12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65; ze zm.) oraz d)co najmniej jedną
osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych
oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia
specjalności w przypadku osób o których mowa w lit a) - d) powyżej, które posiadają uprawnienia/kwalifikacje w
więcej niż jednej specjalności. Zamawiający wymaga, by Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
na więcej niż jedno zadanie wykazał, że dysponuje osobami o których mowa w lit. a) - d) o uprawnieniach/
kwalifikacjach określonych powyżej, do każdego z zadań odrębnie.Przy czym każda z osób o której mowa w lit.
a) – d) powyżej wskazana przez Wykonawcę do danego zadania nie może powtarzać się w innym zadaniu, o
które ubiega się Wykonawca.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostała treść w SIWZ.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości PLN brutto: Zadanie nr 1-4
500,00,Zadanie nr 2-8 900,00,Zadanie nr 3-9 900,00,Zadanie nr 4-3 600,00,Zadanie nr 5-17 000,00,Zadanie nr
6-330,00,Zadanie nr 7-1 400,00,Zadanie nr 8 -2 600,00,Zadanie nr 9-1 400,00,Zadanie nr 10-1 300,00,Zadanie
nr 11-390,00,Zadanie nr 12-4 400,00 PLN,Zadanie nr 13-2 700,00 PLN,Zadanie nr 14-2 300,00 PLN,Zadanie
nr 15-3 700,00,Zadanie nr 16-4 900,00,Zadanie nr 17-3 800,00 PLN,Zadanie nr 18-390,00,Zadanie nr
19-4 900,00,Zadanie nr 20-9 800,00,Zadanie nr 21-3 100,00 zł,Zadanie nr 22-4 400,00,Zadanie nr 23-2
200,00,Zadanie nr 24-2 800,00,Zadanie nr 25-430,00,Zadanie nr 26-3 700,00,Zadanie nr 27-1 000,00,Zadanie
nr 28-2 100,00,Zadanie nr 29-8 400,00,),Zadanie nr 30-3 700,00,Zadanie nr 31–4 100,00,Zadanie nr 32-1
400,00,Zadanie nr 33-2 300,00,Zadanie nr 34-2 700,00
Zadanie nr 35-2 100,00,Zadanie nr 36-8 100,00,Zadanie nr 37-4 200,00,Zadanie nr 38-240,00. Wymagania dot.
ZNWU rozdział XXIII SIWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych)
warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie
nie może podlegać wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
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jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (Konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca dołącza do oferty.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17,
19-24, 26-31, 33-37) oraz Załączniku nr 4 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38). Zamawiający
dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
Na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i warunkach wprowadzenia zmian określonych
w Załączniku nr 3 do SIWZ (w zakresie Zadania nr 1-5, 7-10, 12-17, 19-24, 26-31, 33-37) oraz Załączniku nr 4
do SIWZ (w zakresie Zadania nr 6, 11, 18, 25, 32, 38).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/01/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/01/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
PKP S.A. Centrala, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Miejsce składania ofert: PKP S.A.
Centrala,Kancelaria Ogólna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1)nie
podlegają wykluczeniu;2)spełniają warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, co do których brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. a)-c), pkt 14) w
związku z pkt 13) lit. a)-c) (zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz od pkt 15) do pkt 23) i ust. 5 pkt 1), 2) i 4)
ustawy Pzp.Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz dokumentach jakie mają złożyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale IX SIWZ. Do
oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym w rozdziale
X SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 1
SIWZ, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE
(UE) 2016/7 z dnia 5 .1. 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.
3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do
SIWZ.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Zał nr 5 do SIWZ.Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust 1. ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
został określony w rozdziale X SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty o których mowa
w Rozdziale Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: § 2 ust. 4 pkt 2) – wykaz usług,
§2 ust. 4 pkt 10) – wykaz osób oraz §5 pkt 1), 4), 5),6) w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio
dokumenty z: §7, §8 Rozporządzenia.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 7 pkt 2) SIWZ.Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże
zamawiającemu oświadczenie.
O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.Określenie w sekcji VI. 2.6 niniejszego Ogłoszenia – minimalny
okres, w którym oferent będzie związany ofertą:2 miesiące = 60 dni (zgodnie z rozdziałem XV SIWZ).
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w jednolitym dokumencie,
stanowiącymZał nr 5 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
I podania przez Wykonawcę nazw Podwykonawców.Pozostałe informacje zawarto w SIWZ.
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
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Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2017

08/12/2017
S236
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

52 / 52

