
 
 

 

 

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.18.2022.5 

 
Wykonawcy  
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, 
konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury 
technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD”. Sprawa nr 
BA.WZP.26.20.2022. 
 
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie 
art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że, dokonuje następującej zmiany 
w treści SWZ: 
 
Rozdział IX (Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz podstawach wykluczenia 
z postępowania) pkt 3 (zmiana zaznaczona została kolorem czerwonym): 
 
BYŁO: 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Opis sposobu spełnienia warunku:  

Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, należycie wykonał co najmniej: 
minimum 2 usługi z których: 

1) każda trwała nieprzerwanie przez okres minimum 24 miesięcy,  
2) przedmiotem każdej były/są usługi utrzymania lub przeglądy, co najmniej 3 z poniżej 
wymienionych instalacji i systemów: 
- agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 100 kVA; 
- zasilania gwarantowanego UPS o mocy powyżej 20 kW; 
- instalacji elektrycznych, oświetleniowych, tras kablowych, linii zasilających; 
- gaszenia gazem;  
- kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu; 
- zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS; 
- klimatyzacja precyzyjna; 

o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
złotych, 00/100 groszy) każda. 

 
 
 

Warszawa, 07 czerwca 2022 r. 



 
 

 

 

JEST: 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Opis sposobu spełnienia warunku:  

Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, należycie wykonał co najmniej: 
minimum 2 usługi z których: 

1) każda trwała nieprzerwanie przez okres minimum 24 miesięcy,  
2) przedmiotem każdej były/są usługi utrzymania lub przeglądy, co najmniej 3 z poniżej 
wymienionych instalacji i systemów: 
- agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 100 kVA; 
- zasilania gwarantowanego UPS o mocy powyżej 20 kW; 
- instalacji elektrycznych, oświetleniowych, tras kablowych, linii zasilających; 
- gaszenia gazem;  
- kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu; 
- zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS; 
- klimatyzacja precyzyjna; 

o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
złotych, 00/100 groszy) każda. 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Z poważaniem 
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