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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy: Remont Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej nr 7 KM PSP m. st. Warszawy, przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie - etap 1.
 

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 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: Zamawiającym jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w

Warszawie ul. Domaniewska 40, 02¬672 Warszawa NIP: 526¬179¬67-33, REGON: 000173516 w

imieniu którego działa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ul. Polna 1,

 
 
Ogłoszenie nr 585477-N-2018 z dnia 2018-07-06 r. 
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00¬-622 Warszawa NIP: 526¬22¬60¬ 940 REGON: 013292107 

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: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, krajowy

numer identyfikacyjny 1329210700000, ul. ul. Polna  1 , 00622   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 225 967 300, e-mail kwatermistrzkp@warszawa-straz.pl, faks 225 967 800. 

Adres strony internetowej (URL): www.warszawa-straz.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: Administracja rządowa terenowa 

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)

Tak 

www.warszawa-straz.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.warszawa-straz.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: 

Ofertę oznaczoną w sposób określony w pkt. 5.7 SIWZ należy: a) przesłać na adres Zamawiającego:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, b)lub złożyć w KANCELARII

OGÓLNEJ 

Adres: 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

 

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:
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(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7

KM PSP m. st. Warszawy, przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie - etap 1. 

Numer referencyjny: MT.2370.08.2018 

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: Opis

przedmiotu zamówienia. Projekt architektoniczny oraz projekty branżowe obejmują całość zagadnień

związanych z planowanym przez Inwestora remontem budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7

przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie wraz z robotami związanymi z remontem wybranych

elementów zagospodarowania terenu przylegającego do budynku. Ze względu na konieczność rozłożenia

środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji na kilka lat wystąpiła konieczność

podziału planowanego zadania inwestycyjnego na etapy. W trakcie prowadzenia prac remontowych

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza musi funkcjonować a prowadzone roboty nie mogą zakłócać jej

działania w istotny sposób. W pierwszym etapie przewidziano wykonanie remontu części budynku
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zawierającej się pomiędzy osiami C – O / 1- 8 w poziomie parteru i C – O / 1- 4 w poziomie piętra oraz

klatka schodowa K2 w poziomie piętra. Ta część budynku została wybrana do realizacji w I - szym etapie

jako najmniej kolidująca z działaniem Jednostki oraz łatwo dostępna do dostaw materiałów. Obecnie w

obszarze parteru przewidzianym do przeprowadzenia remontu znajdują się pomieszczenia warsztatowo-

magazynowe, na piętrze zaś znajdują się pomieszczenia sanitarne i szatnia „brudna” załogi. Remontowi

podlega także klatka schodowa K2 znajdująca się w zakresie opracowania. Po wykonaniu remontu w

obszarze C – O / 1- 8 na parterze zlokalizowana będzie szatnia brudna dla załogi jednostki z zapleczem

higieniczno - sanitarnym oraz warsztat, pomieszczenie mycia sprzętu i dwa magazyny. Na piętrze

znajdować się będą łazienka i pomieszczenie odnowy biologicznej. Oferent zobowiązany jest zapoznać

się z całością dokumentacji projektowej, także z częścią nie objętą obecnym postępowaniem

przetargowym, ponieważ zawiera ona elementy mogące wpłynąć na prawidłowe przygotowanie oferty.

Na okres remontu przewiduje się wyłączenie z użytkowania klatki schodowej K2 oraz wykonanie przez

wykonawcę robót skutecznego zamknięcia korytarza na I – szym piętrze na wysokości osi „7-8” w celu

skutecznej ochrony użytkowanych pomieszczeń przed zapyleniem i nadmiernym hałasem powodowanym

przez wykonywane prace remontowe. Konieczne jest także zapewnienie dostępu do pomieszczenia

siłowni. W obszarze objętym remontem znajduje się użytkowana obecnie umywalnia i szatnia brudna, w

której przechowywane są ubrania bojowe załogi. Zakres robót w opisanym powyżej obszarze obejmuje:

1. Rozbiórki i wyburzenia ścian działowych, zdjęcie warstw posadzkowych we wszystkich

pomieszczeniach w remontowanym obszarze zgodnie z rysunkami „planu wyburzeń”. 2. Wyburzenie

stopnia o wys. 47 cm na parterze na styku korytarza i klatki schodowej K2 oraz wyburzenie biegów i

spocznika klatki schodowej K2, skucie tynków na bocznych ścianach klatki schodowej. 3. Wykonanie

projektowanych otworów w ścianach nośnych oraz w pozostawionych ścianach działowych i w stropach.

4. Wykonanie projektowanych ścian działowych i nowych warstw posadzkowych oraz podniesienie

poziomu posadzki w pomieszczeniu po warsztacie. Wykonanie nowych biegów i pośredniego spocznika

w klatce schodowej. 5. Demontaż istniejących instalacji i wykonanie nowej instalacji wod.-kan.,

centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 6.

Wykonanie tynków i okładzin, warstw posadzkowych i posadzek oraz sufitów podwieszonych oraz

balustrady klatki schodowej. 7. W zakres remontu wchodzi także dostarczenie wyposażenia do

remontowanych pomieszczeń. Zakres robót sanitarnych: Zadanie obejmuje wykonanie pionów

kanalizacyjnych od S14 do S21 z podłączeniami aparatów sanitarnych. Wykonanie instalacji ciepłej i

zimnej wody z przyłączeniem do istniejącej instalacji wody ciepłej i zimnej przebiegającej w hali

garażowej. Należy także wykonać fragment instalacji hydrantowej wraz z szafkami na parterze i na

piętrze. Należy także wykonać kompletną instalację centralnego ogrzewania w obszarze w osiach 1÷8 i

C÷O wg projektu instalacji sanitarnych. Wentylacja mechaniczna w obszarze w osiach 1÷8 i C÷O jest
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zaprojektowana jako autonomiczna, nie wiążąca się z pozostałą częścią budynku i obejmuje na parterze

centrale N1/W1 i N2/W2 i związany z nimi układ kanałów nawiewnych i wyciągowych oraz na piętrze

centrale N7/W7 z układem kanałów, czerpniami i wyrzutniami. Należy także wykonać centralę N11/W11

znajdującą się w pomieszczeniu nr 127 ( mycie sprzętu wysokościowego ) wraz z układem kanałów,

czerpnią i wyrzutnią, gdyż kanał wyrzutowy z tej centrali przebiega przez pomieszczenia nr 125 i 126.

Ponadto należy wykonać fragment instalacji wentylacyjnej w pom. 123, gdzie znajduje się wlot do

wyrzutni dachowej z centrali N7/W7 i N11/W11. Zakres robót elektrycznych w przebudowywanych

pomieszczeniach szatni na parterze oraz łazienek na piętrze. Zakres robót na parterze: - pomieszczenia

objęte niniejszym zakresem znajdują się między osiami: 1÷8 i C÷O ( bez pomieszczeń nr 27 i 28 ), - na

komunikacji nr 18 zainstalować rozdzielnicę R21 - zasilanie rozdzielnicy R21 i RSP wykonać

tymczasowo z istniejącej rozdzielnicy RG znajdującej się w garażu. Należy pozostawić zapasy

przewodów umożliwiające przełączenie zasilania do rozdzielnicy RG projektowanej - ułożyć koryta

kablowe zgodnie z projektem - wykonać instalacje odbiorcze gniazd wtyczkowych, oświetlenia i siłowe

zgodnie z projektem - obwody odbiorcze zasilane docelowo z rozdzielnic RR1, R22, RW2 podłączyć

tymczasowo do istniejącej rozdzielnicy RG. Należy pozostawić zapasy przewodów umożliwiające

przełączenie ww. obwodów do odpowiednich rozdzielnic projektowanych - projektowane panele

alarmowe numeryczne włączyć w istniejącą instalację systemu wyświetlania alarmów - projektowane

głośniki i kamery CCTV zainstalować zgodnie z projektem. Należy pozostawić zapasy przewodów aby

umożliwić w przyszłości ich docelowe podłączenie - do czasu uruchomienia projektowanego systemu

nagłośnienia należy pozostawić głośniki istniejące Zakres robót na piętrze: - pomieszczenia objęte

niniejszym zakresem: pom. K2; 125; 126; 126A - w pom. magazynowym nr 122 zainstalować

rozdzielnicę R31 - zasilanie rozdzielnicy R31 wykonać tymczasowo z istniejącej rozdzielnicy RG

znajdującej się w garażu. Należy pozostawić zapasy przewodów umożliwiające przełączenie zasilania do

rozdzielnicy RG projektowanej - ułożyć koryta kablowe zgodnie z projektem od rozdzielnicy R31 do

przedmiotowych pomieszczeń - wykonać instalacje odbiorcze gniazd wtyczkowych, oświetlenia i siłowe

zgodnie z projektem - obwody odbiorcze zasilane docelowo z rozdzielnic RR2 i RW3 podłączyć

tymczasowo do rozdzielnicy R31. Należy pozostawić zapasy przewodów umożliwiające przełączenie ww.

obwodów do odpowiednich rozdzielnic projektowanych - projektowane panele alarmowe numeryczne

włączyć w istniejącą instalację systemu wyświetlania alarmów - projektowane głośniki zainstalować

zgodnie z projektem. Należy pozostawić zapasy przewodów aby umożliwić w przyszłości ich docelowe

podłączenie - do czasu uruchomienia projektowanego systemu nagłośnienia należy pozostawić głośniki

istniejące. Z uwagi na powyższe oraz specyfikę obiektu Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej

przed przygotowaniem oferty. W sprawie wizji prosimy o skontaktowanie się z osobami wskazanymi do

kontaktu w SIWZ. Elementy nie ujęte w dokumentacji projektowej bądź też kosztorysie a konieczne do



6.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=041acbf2-de9a-43c6-99b2-8f6f4797d84b

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=041acbf2-de9a-43c6-99b2-8f6f4797d84b 7/20

wykonania zdaniem oferenta należy wykazać w formularzu ofertowym oraz przedstawić na wskazany

zakres kosztorys ofertowy w formie szczegółowej. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z

zajęciem pasa drogowego na potrzeby wykonania robót obejmujące m.in. przygotowanie stosownej

dokumentacji, uzyskanie zgód i pozwoleń. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń załączony

przedmiar należy traktować informacyjnie, Wykonawca winien wycenić cały zakres prac wymieniony

zarówno w dokumentacji projektowej jak również zasygnalizowany w przedmiarach robót. Wykonywanie

robót budowlanych będzie utrudnione z uwagi na potrzebę wydzielenia i zorganizowanie placu budowy

tak aby możliwe było funkcjonowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 7. Pozostałe zasady

realizacji umowy zostały wskazane w dokumentacji projektowej oraz projekcie umowy stanowiącym

załącznik Nr 5. Do zakresu zadań wykonawcy należało będzie wykonanie wszelkich niezbędnych badań,

sprawdzeń i pomiarów. Po zakończeniu robót wykonawca przygotuje i przekaże inwestorowi

dokumentację powykonawczą obiektu wraz z aprobatami technicznymi, certyfikatami, atestami,

protokołami z pomiarów i prób. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45453000-7

45262800-9

45111300-1

45262310-7

45262300-4

45223210-1

45262500-6

45410000-4

45431100-8

45431200-9

45421152-4

45421146-9

45442100-8

45432100-5

45421000-4

45422100-2
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45421000-4

45421160-3

45443000-4

45443000-4

45233200-1

45330000-9

45331230-7

45311200-2

45317300-5

45315600-4

45312000-7

45316200-7

 

 

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

Wartość bez VAT: 916848,54 

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: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 r.
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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: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie. c.1)

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał

co najmniej 1 zadanie, polegające na wykonaniu remontu budynku użyteczności publicznej o

powierzchni co najmniej 400 m2 wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi o wartości

wykonanych zamówień minimum 600 000 zł brutto oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te

zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 3 do SIWZ). UWAGA: W przypadku

wskazania w wykazie robót kwoty za realizację większego zakresu niż wymagał Zamawiający należy

podać również kwotę dotyczącą realizacji tylko zakresu wskazanego przez Zamawiającego. Uwaga: w

związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę

lub wspólników konsorcjum a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą

części robót budowlanych. c.2) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie

dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 4 do

SIWZ), które skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje

bądź będzie dysponował co najmniej:  1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
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budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej która będzie pełniła funkcję kierownika

budowy,  1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych - kierownik robót elektrycznych,  1 osobą posiadającą uprawnienia w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót

sanitarnych, oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

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

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

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: 

4.5.2. brak podstaw wykluczenia: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
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miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny

dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy; 4.6 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt

13.4 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu w oryginale informację stanowiącą załącznik 2C o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy

złożyli oferty. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wraz z informacją wykonawca złoży

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 4.5.2 a) i b)

SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.8. Dokumenty, o których mowa w pkt

4.7 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4.9.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5.2 c) - składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4.10. Dokumenty, o których mowa w pkt

4.5.2 c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania



6.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=041acbf2-de9a-43c6-99b2-8f6f4797d84b

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=041acbf2-de9a-43c6-99b2-8f6f4797d84b 12/20

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4.11 Jeżeli w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.5.2 c), zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4.12 W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu.

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: 

4.5.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowalnych w zakresie

wskazanym przez Zamawiającego w pkt 4.2. c1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do SIWZ. b) pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów

innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ. c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie

wskazanym przez zamawiającego w pkt. 4.2. c2) SIWZ niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
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dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do 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 

7.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na

czas związania ofertą, wadium w wysokości 20 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.:

do dnia 24.07.2018 r. do godz.10:00. 7.2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być

wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Citi Bank Handlowy w Warszawie

S.A., nr konta: 89 1030 1508 0000 0005 5004 4048 z dopiskiem „Wadium w przetargu na remont

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 KM PSP m. st. Warszawy, przy ul. Powstańców Śląskich 67 w

Warszawie - etap 1”, Nr sprawy MT.2370.08.2018. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza

obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli

datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. b) w formie

dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp – dowodem wniesienia wadium będzie załączony

do oferty oryginał tego dokumentu. 7.3. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione

w wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawca zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 7.4. Okoliczności i zasady

zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego

wykonania umowy określa ustawa Pzp.

 

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
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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: 
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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 
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

 

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: 



6.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=041acbf2-de9a-43c6-99b2-8f6f4797d84b

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=041acbf2-de9a-43c6-99b2-8f6f4797d84b 17/20

 

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
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy: 1) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy: a)

gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami,

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b) gdy wystąpi

konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub

ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji,

zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje

powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 2) w zakresie zmiany materiałów, parametrów

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

umowy: a) w razie konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w

Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót

wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od

projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego, c) wystąpienia warunków

terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w

szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub

innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e)

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
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podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; f) wystąpienia

siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 3) w

zakresie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku

ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczących realizacji projektu. 2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może

nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności

takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 Prawa zamówień

publicznych. 

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: 2018-07-24, godzina: 10:00, 

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: 

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 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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