
Ogłoszenie nr 534249-N-2019 z dnia 2019-04-05 r.  

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek: 

Wykonanie prac modernizacyjnych Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego (ODK) przy 

ul. Remiszewskiej 14 z uwzględnieniem opracowań: Projektu Budowlanego, Projektu 

Wykonawczego – Poradnia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Poradnia Zdrowia 

Psychicznego, przyległych ciągów komunikacyjnych, sanitariatów i klatek schodowych. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 

Warszawa-Targówek, krajowy numer identyfikacyjny 14595009000000, ul. ul. 

Tykocińska  34 , 03-545  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 518 26 41, e-

mail sekretariat@zoztargowek.waw.pl, faks 22 518 26 44.  

Adres strony internetowej (URL): www.zoztargowek.waw.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.zoztargowek.waw.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  



oferty w formie pisemnej, zgodnie z zapisami w SIWZ  

Adres:  

ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa, I piętro, sekretariat  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac 

modernizacyjnych Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego (ODK) przy ul. Remiszewskiej 

14 z uwzględnieniem opracowań: Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego – 

Poradnia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

przyległych ciągów komunikacyjnych, sanitariatów i klatek schodowych.  

Numer referencyjny: 2/2019/ZP  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest: • wykonanie wstępnego 

projektu organizacji placu budowy i zaplecza, • wykonanie wstępnego harmonogramu 

inwestycji przy założeniu zachowania bezpiecznej i ciągłej pracy ODK zgodnie z 

wymaganiami NFZ, • wykonanie kosztorysu ofertowego prac modernizacyjnych wg 

standardu programu Norma, • wykonanie prac modernizacyjnych ODK przy ul. 

Remiszewskiej 14, Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 

Warszawa – Targówek zgodnie z załączonym Projektem Budowlanym i Projektem 

Wykonawczym. 2) Wymagane przez Zamawiającego terminy końcowe i pośrednie: • Termin 

zakończenia robót: 276 dni od daty podpisania umowy, • I termin pośredni - rozpoczęcie 

robót maksymalnie w ciągu 6 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, • II, III, IV, V, 



VI, VII, VIII, IX i X termin pośredni - dla każdego etapu odpowiednio 30 dni 

kalendarzowych od podpisania umowy, wykonanie i odbiór częściowy kolejnych etapów prac 

oraz rozliczenie etapów prac zgodnie z procentowym zaawansowaniem. 3) Poszczególne 

etapy modernizacji, które Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie obejmują: • 

Pomieszczenia socjalne znajdujące się na poziomie -1 • Pomieszczenia techniczne znajdujące 

się na poziomie – 1 • Poradnię Zdrowia Psychicznego • Wyburzenie klatki schodowej • 

Budowę nowej klatki schodowej wraz z windą • Poradnię Ambulatoryjnej Opieki 

Specjalistycznej • Ciągi komunikacyjne na poziomie -1 • Ciągi komunikacyjne na poziomie 0 

• Ciągi komunikacyjne na poziomie +1 • Sanitariaty 4) Przedmiot umowy zostanie wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką 

budowlaną. 5) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia budowy i 

przedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy ubezpieczenia budowy (Zamawiający wykona 

potwierdzoną kopię) od wszelkich ryzyk budowlanych na kwotę co najmniej 2.000.000 zł 

(dwa miliony złotych), w dniu podpisania umowy (przed wejściem na teren budowy), a 

następnie utrzymywania tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

Ubezpieczenie musi zawierać odpowiedzialność cywilną oraz deliktową Wykonawcy. 6) 

Wykonawca musi zaoferować, co najmniej 12 - miesięczny okres gwarancji na wykonane 

prace modernizacyjne oraz urządzenia i materiały, licząc od daty odbioru końcowego całości 

zamówienia bez wad i usterek. 7) W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zatrudnienie 

podwykonawców oraz ich dalszych podwykonawców do oferty muszą być załączone 

następujące dokumenty: • Umowy z podwykonawcami i ich dalszymi podwykonawcami. • 

Zakresy prac zlecone podwykonawcom oraz ich dalszym podwykonawcom. • Kwoty za 

wykonanie zadań powierzonych podwykonawcom oraz ich dalszym podwykonawcom. W 

przypadku braku wskazania podwykonawców, powierzonych im zakresów i kwot umów, 

Zamawiający uzna, że całość zamówienia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę. 

Powyższe nie dotyczy kosztorysu ofertowego. 8) Organizacja robót musi być uzgodniona i 

zaakceptowana przez Zamawiającego, nie może nadmiernie utrudniać działalności 

Przychodni oraz ma zapewniać kontunuowanie niezmiennego zakresu świadczeń 

medycznych. Plan BIOZ, organizacja robót, harmonogram muszą być dołączone do oferty a 

następnie uzgodnione z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Zamawiający zastrzega 

sobie pełne prawo do zmian w organizacji i lokalizacji pracy poszczególnych poradni, a 

Wykonawca umożliwi we własnym zakresie i na własny koszt wprowadzenie tych zmian do 

realizacji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użytkowania wind w budynkach na cele 

budowlane. 9) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie (potwierdzonej protokołem) wizji 

lokalnej dla wszystkich zainteresowanych Oferentów. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 

09.04.2019 r. o godz. 12:00. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej po tym 

terminie jedynie na podstawie indywidualnego zgłoszenia Oferenta nie później niż na 3 dni 

przed terminem otwarcia ofert. Zgłoszenia indywidualne należy kierować do Pani Iwony 

Sobótki pod nr telefonu 22 679 – 03 – 99, wew. 100 od poniedziałku do piątku w godzinach 

10:00 - 14:00. Oferty Wykonawców nieuczestniczących w wizji lokalnej zostaną odrzucone 

jako niezgodne z SIWZ. 10) Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do dokumentacji 

powykonawczej tabelarycznego zestawienia uwzględniającego wszystkie zabudowane 

urządzenia i instalacje, okres gwarancji, terminy ich przeglądów i serwisowań. 11) 

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą (ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ) 

dokumentacji w skład, której wchodzą następujące dokumenty: • wstępny projekt organizacji 

placu budowy i zaplecza, oraz wstępny harmonogram inwestycji przy założeniu zachowania 

bezpiecznej i ciągłej pracy Przychodni zgodnie wymaganiami NFZ, • opracowanie: analiza 



problemów i zagrożeń związanych z realizacją inwestycji, propozycje rozwiązań problemów, 

• wstępny harmonogram inwestycji. Zamawiający oceni zaproponowaną przez Wykonawcę 

dokumentację, z uwzględnieniem następujących podkryteriów z przypisaną im wagą (w skali 

0 -15 pkt.): • wstępny projekt organizacji placu budowy i zaplecza uwzględniający 

etapowanie prac przy zachowaniu ciągłości pracy ODK - 5 pkt., • ograniczenie utrudnień w 

działalności Zamawiającego - 5 pkt., • wstępny harmonogram inwestycji - 5 pkt., Wstępny 

projekt organizacji placu budowy i zaplecza oraz wstępny harmonogram inwestycji muszą: • 

obejmować wszystkie roboty i czynności związane z zadaniem inwestycyjnym, • bazować na 

planowanym terminie podpisania Umowy przyjętym wyłącznie dla potrzeb przygotowania 

Wstępnego harmonogramu inwestycji, • być sporządzone w oparciu o terminy końcowe i 

pośrednie realizacji inwestycji wskazane w SIWZ, • być opracowane w sposób przejrzysty, 

zgodnie z zasadą należytej staranności, przepisami prawa budowlanego, technologią i 

zasadami wiedzy technicznej, • być opracowane w oparciu o warunek zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania obiektu, w tym zaopatrzenia w media, • uwzględniać specyfikę obiektu, • 

uwzględniać podział na etapy realizacji inwestycji, • uwzględniać wymagania postawione w 

Rozdziale IV SIWZ, • zawierać opracowanie 3d w pliku jpg, • uwzględniać opis każdego z 

pomieszczeń obecnych i docelowych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111220-6 

45210000-2 

45215140-0 

45215148-6 

45220000-5 

45300000-0 

45310000-3 

45311000-0 

45311100-1 

45311200-2 

45314000-1 

45314120-8 

45314200-3 

45314200-3 

45313300-4 

45314310-7 

45314310-7 

45315100-9 

45315500-3 

45315600-4 

45315700-5 

45316000-5 

45343000-3 

45330000-9 

45331000-6 



45400000-1 

45410000-4 

45420000-7 

45421000-4 

45421100-5 

45421141-4 

45421143-8 

45421146-9 

45421152-4 

45421153-1 

45421160-3 

45430000-0 

45432000-4 

45432110-8 

45432111-5 

45432120-1 

43432210-9 

45442100-8 

45442200-9 

45450000-6 

45453000-7 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 4000000,00  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 276  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  



III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1. 

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu 

dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, to znaczy: • posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową OC, a w 

przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 

2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych). Polisa powinna potwierdzać ochronę 

ubezpieczeniową Wykonawcy do wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu odpowiedzialności 

deliktowej i kontraktowej. Zamawiający wyraża zgodę na udział własny (franszyzę) nie 

wyższy niż 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) dla szkód rzeczowych i nie wyraża 

zgody na udział własny (franszyzę) dla szkód osobowych. Jeżeli suma ubezpieczenia 

wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość 

zostanie przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień ogłoszenia 

zamówienia. • osiągnął łączne przychody netto nie mniejsze niż 2.000.000,00 zł. (słownie: 

dwa miliony złotych) za ostatni rok obrotowy (przychód 2018), a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, za ten okres w ujęciu rocznym (na podstawie Rachunku zysków i 

strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód 

netto ze sprzedaży i zrównane z nimi). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie wymagania powyższe musi spełniać przynajmniej jeden uczestnik 

konsorcjum. Dokument finansowy lub rachunek zysków i strat powinien być poświadczony 

przez odpowiedni Urząd Skarbowy. W przypadku Oferentów, którzy nie wykonują bilansu 

dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego przez Urząd Skarbowy. • Przekazał 

wadium w pełnej wysokości. Warunki z pkt. V.4. SIWZ zostaną uznane za spełnione, jeśli 

Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. V.4 SIWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia dokumentów 

potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia w terminie 2 dni kalendarzowych po 

otwarciu ofert. W przypadku nie złożenia odpowiednich dokumentów w w/w terminie lub 

stwierdzenia fałszywości oświadczenia, oferta zostanie odrzucona.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 3. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, to znaczy, wykaże, że dysponuje: • co najmniej 1 osobą na 

stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi od minimum 5 

lat, aktualnie wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

przynależącą do właściwego organu z kraju zamieszkania osoby, której ten dokument 

dotyczy, jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek takiej przynależności, posiadającą, co najmniej 

5-letnie doświadczenie zawodowe, • co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Robót 

Elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności elektrycznej. Warunek powyższy zostanie uznany za 

spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży wykaz osób (ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ), które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z 



informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. Ustawy Prawo zamówień publicznych 

ściśle według formularza – ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ, 2) Oświadczenie o korzystaniu z 

zasobów podmiotu drugiego, o ile dotyczy. 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone, ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ. 4) Dowody 

potwierdzające, Ze roboty, o których mowa w pkt. V.2. SIWZ zostały wykonane w sposób 

należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i rozliczone, czyli: 

a) poświadczenie inwestora i zamawiającego, b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych 



przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o 

którym mowa powyżej, przy czym udowodnienie powodu braku pisemnego poświadczenia 

leży po stronie Wykonawcy. 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z pkt. V.3 SIWZ, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ). Przedstawiony wykaz musi zawierać, co najmniej 

następujące informacje: a) nazwiska i imiona osób; b) funkcje (role) w realizacji zamówienia i 

l lub zakres czynności; c) numery i rodzaj posiadanych uprawnień oraz informację o 

przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; d) informację o 

podstawie do dysponowania tymi osobami; 6) Oświadczenie, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 7) Opłaconą polisę, a w przypadku jej 

braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ. Z 

przedłożonych dokumentów winno bezspornie wynikać, iż polisa jest opłacona poprzez 

jednoznaczny na niej zapis lub dowód opłacenia przelewem lub do kasy. 8) Sprawozdanie 

finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 

przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo 

jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania 

finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 

dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

za ten okres. 9) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt. VI.2. SIWZ. 2. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia 

wykonawcy na podstawie art 24 ust 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 3 do 

SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) 

Zaświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ze 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Zaświadczenie 

Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzenie, Ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualną 

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) 

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli, w przypadku 

Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 



mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 

właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące 

niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 191 ustawy, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z 

tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 2) Jeżeli Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. VI.2.1, VI.2.2, VI.2.3, VI.2.5 - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie 

zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono 

wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 

których mowa w pkt VI.2.4 i VI.2.6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy. 4) Jeżeli w kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3.1 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem. Przepis pkt. VI.3.2 stosuje się odpowiednio. Pozostałe dokumenty 

wymagane do skutecznego złożenia oferty: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy - według 

ZAŁĄCZNIKA Nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo umocowujące przynajmniej w zakresie 

podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dołączone do oferty, 

o ile nie wynika z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo 

powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 3. Dowód wpłaty wadium zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ. 4. Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w punkcie III. 2. 

SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  



1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 145 000 zł (słownie: sto 

czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone jedynie w formie przelewu bankowego na 

konto Zamawiającego: SZPZLO Warszawa-Targówek, Pekao S.A. nr: 33 1240 6074 1111 

0010 4364 7094, powołując się na nazwę przetargu, nr sprawy, oraz podając nazwę banku i 

numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium. 4. Za skuteczne wniesienie wadium 

w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem 

terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego – data i godzina uznania 

rachunku Zamawiającego. 5. Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed 

otwarciem ofert.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 



Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Ocena dokumentacji 20,00 

Wykonanie przedmiotu zamówienia przed terminem końcowym 10,00 



Udzielona gwarancja 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  



Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1) Wzór umowy stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 2) Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany umowy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy. 3) Zgodnie z art. 

144 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmian w umowie dotyczących realizacji dodatkowych dostaw, usług 

lub robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały 

się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w przedmiotowym artykule 

Ustawy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-04-24, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 



na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 


