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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia
2012 roku Nr GP-IX.0052.523.2012 przez Marię Kolankiewicz - Dyrektora Domu Dziecka Nr 15,
im. ks. Baudouina,
Ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
tel: 22-628-09-60
fax: 22-629-80-41 fax 23
http://baudouin.waw.pl
e-mail: sekretariat@baudouin.waw.pl
strona internetowa zamawiającego: http://baudouin.waw.pl/category/zamowienia/
strona internetowa zamawiającego: https://bip.warszawa.pl
w imieniu, którego działa na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579), pełnomocnik ustanowiony
pełnomocnictwem w dniu 23-10-2017 r. Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych, z
siedzibą w m.st. Warszawa (adres: Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa), wpisany do
rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń krajowego rejestru sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego za numerem KRS 0000300443, NIP: 522-228-05-76, Regon: 141336446,
reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego dr Pawła Drembkowskiego.
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz.
1579- dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

2.2.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o
wartości mniejszej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 PZP.

2.3.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych
przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z
zabezpieczeniem, pracami konserwatorskimi i remontem budynku przy ul. Nowogrodzkiej
77 na działce 36 w zakresie określonym obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi.
Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 77 usytuowany jest na terenie działki ewidencyjnej 36,
graniczy z działką 37/1 obręb 2-01-01 dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Teren jest
użytkowany przez Dom Dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci
niepełnosprawnych systemu pomocy społecznej m.st. Warszawy. Główną siedzibą
placówki jest budynek przy ul. Nowogrodzkiej 75.
Cały obszar inwestycji, budynek i otaczający teren jest pod ochroną konserwatorską.
Budynek przy Nowogrodzkiej 77 to dawny pawilon szpitalny powstał w początku XX wieku
na potrzeby oddziału izolacyjnego dla dzieci chorych zakaźnie. Potem przez wiele lat służył
dzieciom niepełnosprawnym, a w latach 70 XX wieku został wyłączony z użytkowania przez
dom dziecka z powodu złego stanu technicznego. Do roku 1994 był tam zakład remontowobudowlany ZOZ i od tego czasu budynek jest całkowicie wyłączony z użytkowania. Ze
względu na zabytkowy charakter budynku oraz jego ochronę prawną, zachowana zostanie
obecna bryła budynku oraz jego wygląd. Planuje się przywrócenie elementów zabytkowych
zagrożonych wskutek degradacji technicznej. Planowana jest wycinka trzech drzew i
krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
Z uwagi na fakt, że remontowany budynek znajduje się na terenie ogrodu Domu Dziecka od
Wykonawcy wymaga się szczególnej dbałości o zabezpieczenie terenu prac budowlanych
oraz wykonywania prac w sposób nie utrudniający codziennej działalności Domu Dziecka

3.2.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień (CPV):
45 21 0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45 21 2350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45 26 0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45 26 2690-4 Remont starych budynków
45 26 1100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45 26 1320-3 Kładzenie rynien
45 26 1400-8 Pokrywanie
45 26 1410-1 Izolowanie dachu
45 26 1420-4 Uszczelnianie dachu
45 44 3000-4 Roboty elewacyjne
45 45 3000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45 42 1131-1 Instalowanie drzwi
45 26 1000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

3.3.

Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowo-kosztorysowa (zwana
łącznie dalej „dokumentacją projektową”) stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Wykonawca powinien
zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne i niezbędne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, a następnie do realizacji tego
zamówienia w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną.

3.3.1.

3|S t r o n a

3.3.2.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.3.3.

Cena oferty musi być przedstawiona w formie kosztorysów ofertowych sporządzonych
metodą uproszczoną.

3.3.4.

Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac
związanych z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku niezgodności pomiędzy
Przedmiarem robót, a Projektem, wiążące są zapisy Projektu.

3.3.5.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 PZP, Zamawiający zgodnie z art.
30 ust 4 dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem,
że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Uwaga! Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na
Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany
do wykazania, że oferowanego przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego, w tym do wykazania równoważności
materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej.

3.3.6.

Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej, mających
wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty.

3.3.7.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne
dokumenty wymagane przepisami prawa, stwierdzające jakość planowanych do użycia
materiałów i wyrobów, przed ich składowaniem lub wbudowaniem - jeżeli Wykonawca nie
będzie ich składował.

3.3.8.

Wykonawca przed składowaniem lub wbudowaniem (jeżeli Wykonawca nie będzie ich
składował) w obiekt określonego materiału lub urządzenia uzyska akceptację Inspektora
nadzoru, co do ich zgodności z dokumentacją projektową oraz przyjętym standardem
użytkowym, potwierdzoną wpisem do dziennika budowy.

3.3.9.

Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne niż przewidziane w
dokumentacji projektowej. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę materiałów
wskazanych we wniosku Wykonawcy, po uzyskaniu opinii Projektanta pełniącego nadzór
autorski oraz Inspektora nadzoru, że zmiana materiałów nie skutkuje pogorszeniem jakości
i trwałości przedmiotu zamówienia. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę
materiałów po uzyskaniu w/w opinii Projektanta i Inspektora Nadzoru i dokonać zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach przewidzianych w § 10 ust. 2 wzoru umowy.
Zamawiający zastrzega, iż zastosowanie innych materiałów na wniosek Wykonawcy nie
może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia.

3.3.10. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót,
Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego prób materiałów, prób wykonanych robót i przekazania ich protokołem
Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane
przez Zamawiającego laboratorium.
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź
wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa,
Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia do zgodności wbudowanych
materiałów i wykonanych robót zgodnie z SIWZ, w tym dokumentacją projektową.
Jednocześnie koszty badań dodatkowych, w niniejszym wypadku obciążają Wykonawcę.
Jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z
przedmiotem zamówienia, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
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3.3.11. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm (nazw) podwykonawców.
Wykonawca wskaże powyższe informacje w Formularzu ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ. .
3.3.12. Zamawiający określił wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo we wzorze
umowy, stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ
3.3.13. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący
podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu,
dostępny jest w formie pisemnej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej
http://baudouin.waw.pl/category/zamowienia/ i może być przekazywany nieodpłatnie
Wykonawcom w formie elektronicznej (email lub płyta CD).
3.3.14. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązany jest
wykonywania niżej wymienionych czynności przy pomocy osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych robót (czynności) polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), tj:
- roboty wykończeniowe;
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:


żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,



żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,



przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

4.1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w cyklu dwuletnim.
4.2 Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2018r.
4.3 Termin zakończenia robót objętych umową nastąpi do dnia 01 lipca 2018 r.
4.4

Rozmiar rzeczowy i finansowy robót budowlanych do zrealizowania do 22 grudnia 2017
roku zostanie określony przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo - finansowym na
kwotę nie niższą niż 750 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż
820 000,00 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) brutto.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67
UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
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5.1.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 PZP, w okresie 3 (trzy) lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy o wartości do 50 (pięćdziesiąt)% wartości zamówienia
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług i robót budowlanych
podobnych do usług i robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,

5.2.

Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług i robót
budowlanych zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. wyszczególnionych
wprost w przedmiarze robót (zwiększenie zakresu w stosunku do przedmiaru) lub
różniących się od wyszczególnionych w przedmiarze parametrami wykorzystanych
materiałów, parametrami wykonanych elementów przedmiotu zamówienia lub technologią
wykonania.

5.3.

Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane dotychczasowemu Wykonawcy po
przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki.

5.4.

Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby
zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia
lub konieczności zmiany parametrów wykorzystanych materiałów, parametrów
wykonanych elementów lub technologią wykonania.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA.
6.1.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 - 2 i 4 - 8 PZP. Tym samym, na podstawie:

1)

art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz.
1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2)

art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

3)

art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
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4)

art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli
za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższą niż 3000 złotych;

5)

art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

6)

art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

7)

art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6.2.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, dotyczące:

1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu.

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna przedstawienie przez
wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada środki pieniężne lub
zdolność kredytową w wysokości 600.000,00 zł (sześciuset tysięcy złotych) oraz był
ubezpieczony na kwotę minimum 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego
zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Ocena spełnienia
warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

3)

zdolności technicznej lub zawodowej.

3.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał realizację co
najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie i/lub przebudowie budynku
o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00zł (dwa miliony złotych) każda w tym co najmniej
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jedna z robót budowlanych polegała na remoncie i/lub przebudowie budynku objętego
prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków
3.2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego i w zakresie osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że dysponuje: co najmniej jedną osobą zdolną do realizacji zamówienia tj.:
kierownikiem budowy posiadającym:
-

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w
specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;

-

wpisanym na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz posiadającym
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

-

posiadanie kwalifikacji o których mowa w art. 37c, 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

-

wiedzę na temat rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a
także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;

-

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2
(dwóch) prac budowlanych, polegających na remoncie i/lub przebudowie budynku
objętego prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków o
wartości prac nie niższym niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) każda.

6.3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w OŚWIADCZENIU, następnie
potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o
których mowa w pkt 7 SIWZ.

6.4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej
jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.

6.5.

Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.6.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać
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zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę
udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli
wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz
inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego
dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa wyżej.

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, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

7.1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w
pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu
OŚWIADCZENIE, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W OŚWIADCZENIU
należy podać następujące informacje:
-

o braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust.
5 pkt 1-2 i 4-8 PZP dotyczących Wykonawcy oraz ewentualnych podmiotów, na
których zasobach Wykonawca polega albo o istnieniu podstawy do wykluczenia z
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postępowania wraz z opisem środków naprawczych, które podjął Wykonawca,
zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP.
-

o spełnieniu warunków udziału zamówienia, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ, w
tym o zakresie udziału podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

-

oświadczenie o aktualności i zgodności z prawdą podanych informacji oraz o
świadomości konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

OŚWIADCZENIE należy złożyć wraz z ofertą.
7.2.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca
będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie
po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1)
kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty
bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich
Wykonawców.

7.4.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.5.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 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 te
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;
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b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w
celu wykazania spełniania warunku.
d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
7.6.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa
w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.

7.7. 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.
7.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.
352).
7.9.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP,
Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania w OŚWIACZENIU informacji o tych
podmiotach;

7.10.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7.11.

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
a.
w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b.
oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca
ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c.
OŚWIADCZENIE składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
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d.
e.

f.

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań,
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich
partnerów, który będzie uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym;
Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy
w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

7.12.

W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

7.13

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.

7.14.

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których
mowa w zdaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem - poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

8.1.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
-

Paula Baumgart

tel.: 517 119 535; e- mail: paula@instytut.info.pl;
-

Maria Serafin

Tel.: 22 628 09 60 wewn. 21; e-mail: m.serafin@baudouin.waw.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 815 – 1515, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
8.2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub przy pomocy
poczty elektronicznej.
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8.3.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

8.4.

Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.5.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub
adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

8.6.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o
wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.

8.7.

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych, z siedzibą w m.st. Warszawa (adres: Cynamonowa
2/8, 02-777 Warszawa), fax. +4822 2034988 email: paula@instytut.info.pl
9. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
9.1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Dom Dziecka nr 15 im. Ks. Baudouina
Ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres
wskazany w pkt. 8.1 SIWZ w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

9.2.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

9.4.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 9.2.

9.5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

9.6.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień
lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

9.7.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ
Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

9.8.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
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Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
9.9.

Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art.
38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert,
zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

9.10.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: w wysokości 30000 zł (trzydziestu
tysięcy złotych).
10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu,

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)

gwarancjach bankowych,

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)
10.3.

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0005 5006 9059
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Zabezpieczenie, prace
konserwatorskie i remont budynku przy ul. Nowogrodzkiej 77” Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku
bankowym Zamawiającego.

10.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.
10.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty
lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego (Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia
przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie
zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b PZP.
10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
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2)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –
określenie przedmiotu zamówienia,

3)

kwotę gwarancji/poręczenia,

4)

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i
nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP i 5 PZP .

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni.
Zgodnie z art. 85 ust 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

11.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 (trzydzieści) dni.

11.3

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

12.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

12.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12.4.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona
czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób
uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

12.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w
oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
12.6.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.7.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.

12.8.

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w
SIWZ.

12.9.

Oferta musi zawierać formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z Kosztorysem
Ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót a w przypadku podpisania
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oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo.
12.10.

Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzezroczystym opakowaniu. Koperta
(opakowanie) ma być opisana:
Adres Zamawiającego
Oferta – przetarg nieograniczony na:
„Zabezpieczenie, prace konserwatorskie i remont budynku przy ul.
Nowogrodzkiej 77”
nie otwierać przed 15.11.2017 r. godz. 1030
Adres Wykonawcy

12.11.

Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed
otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu
otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania
powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi
do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

12.12.

Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być
potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do
podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód
winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem
Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku.

12.13.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

12.14.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami),
wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem
zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony
„Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w
pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na
formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek
każdej zainteresowanej osoby. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust 4 PZP.

12.15.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez
Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej
tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

12.16.

Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.

12.17.

Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

12.18.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.

12.19.

Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj.
w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.
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12.20.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia
ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.21.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Oferty wycofane nie będą
otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy.

12.22.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 15.11.2017 r. do godz. 1000, w Dom
Dziecka ks. Baudouina ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa, pokój (Sekretariat) .
13.2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2017 r. o godz. 1030 w Dom Dziecka ks. Baudouina ul.
Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa, na sali konferencyjnej.

13.3.

Otwarcie ofert jest jawne.

13.4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

13.5.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w
ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie
internetowej.

13.6.

Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie.

13.7.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

14.1. Podstawę do obliczenia ceny ofertowej stanowi opis przedmiotu zamówienia zawarty w
SIWZ oraz wzorze umowy, pozostałymi załącznikami, w tym dokumentacja projektowa.
14.2.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie
koszty konieczne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa
powinna obejmować wszystkie elementy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,
dokumentacji projektowej, także te, które nie wynikają z SWIZ a są niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

14.3. W Formularzu ofertowym należy wpisać cenę ofertową za cały przedmiot zamówienia, w
złotych polskich brutto, z wyodrębnieniem stawki oraz wartości podatku VAT z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza), tj. cenę za
wykonanie robót budowlanych, wynikającą z kosztorysów ofertowych.
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Ocenie będzie podlegać cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
14.4. Podana cena oferty (brutto) stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamówienia i obejmuje: wynagrodzenie netto oraz podatek od towarów i usług.
14.5.

Cena za roboty budowlane musi być przedstawiona w formie kosztorysów ofertowych w
wersji uproszczonej.

14.7.

Nie przewiduje się waloryzacji ceny oferty.

14.8.

Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
zamówienia. Płatność nastąpi na podstawie 2 faktur częściowych i faktury końcowej
wystawionych do: 22.12.2017 – pierwsza faktura częściowa; do 28.02.2018 – druga faktura
częściowa oraz faktura końcowa wystawiona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy
na zasadach przewidzianych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

14.9.

Cena musi zostać wskazana w polskich złotych (PLN). W przypadku wskazania ceny w innej
walucie, Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia
otwarcia ofert.

14.10. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami..

15. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

15.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1)

Cena

- 60

%,

2)

Okres gwarancji - 10%

3)

Doświadczenie kierownika budowy - 20 %

4)

Zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę – 10 %

15.2.

Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

1)

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C=

(Cn

x100 pkt) x 60 %

Co

gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w
formularzu oferty dla danej części zamówienia (Załączniki nr 2 do SIWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z

18 | S t r o n a

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2)

W ramach kryterium „Okres gwarancji”, który stanowi 10% wagi ocena oferty zostanie
wyliczona w następujący sposób:

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres
gwarancji o długości 72 miesięcy otrzyma 10 pkt. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji
pomiędzy 71 a 60 miesięcy otrzyma 0 Pkt.
(Uwaga: W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu gwarancji niż 72 m-cy przy obliczaniu
punktacji przy badaniu i oceny oferty zostanie on potraktowany jako okres 72 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy. Oferta
Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, będzie podlegała odrzuceniu
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP).
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do przedłużenia
okresu gwarancji poprzez zakreślenie przez Wykonawcę odpowiedniej treści w formularzu oferty
(Załączniki nr 2 do SIWZ)
3)

W ramach kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” oceniane będzie
zadeklarowanie posiadanie przez Kierownika budowy doświadczenia większego niż
wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osoby przewidzianej na
stanowisko kierownika budowy został określony w ust. 6.2 Aby uzyskać 10 pkt w
niniejszym kryterium należy zadeklarować, że kierownik budowy posiada doświadczenie
w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o
rodzaju i wartości określonych w ust 6.2 SIWZ, inne niż to wskazane w spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Aby uzyskać 20 pkt w niniejszym kryterium należy
zadeklarować, że kierownik budowy posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy przy realizacji co najmniej 4 robót budowlanych o rodzaju i wartości
określonych w ust 6.2 SIWZ, inne niż to wskazane w spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

4) Kryterium „Zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę” (Zp):
Opis kryterium „Zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę” (Z):
W ramach kryterium „Zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę” oceniane
będzie przyjęcie przez Wykonawcę umownego zobowiązania do zatrudnienia co najmniej
70 % swojego personelu i personelu podwykonawców przeznaczonego do wykonywania
czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia związanych bezpośrednio z
robotami budowlanymi na terenie placu budowy, łącznie z osobami na zastępstwo, w
oparciu o umowę o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Przyznanie punktów za kryterium: „Zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę
o pracę” nastąpi według następującej zasady:
Wynik będzie obliczany na podstawie wskazanej przez Wykonawcę ilości pracowników
zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, wyrażonej w procentach w stosunku do ogółu
zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników Wykonawcy,
Zp = 10 pkt – dla zatrudnienia 80 % i więcej personelu Wykonawcy przeznaczonego do
wykonywania czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia związanych
bezpośrednio z robotami budowlanymi na terenie placu budowy, łącznie z osobami na
zastępstwo, w oparciu o umowę o pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
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Zp = 5 pkt – dla zatrudnienia w przedziale od 70% włącznie do mniej niż 79 % personelu
Wykonawcy przeznaczonego do wykonywania czynności niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia związanych bezpośrednio z robotami budowlanymi na terenie
placu budowy, łącznie z osobami na zastępstwo, w oparciu o umowę o pracę, przez cały
okres realizacji przedmiotu zamówienia
Zp = 0 pkt – dla zatrudnienia w do mniej niż 69 % personelu Wykonawcy przeznaczonego
do wykonywania czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia związanych
bezpośrednio z robotami budowlanymi na terenie placu budowy, łącznie z osobami na
zastępstwo, w oparciu o umowę o pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
Uzyskane punkty wchodzą w całościową ocenę ofert i stanowią 10% (0,10) oceny
całościowej.
15.3.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów
uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

15.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
15.5.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.6.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne

16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

16.1.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
2) przedłożyć Zamawiającemu:
 umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 kopie dokumentów, świadectw, dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających, że
osoba wskazana jako pełniącą funkcje kierownika budowy posiada: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności według SIWZ,
wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu
zawodowego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
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oświadczenia kierownika budowy niezbędne do złożenia przez Zamawiającego
zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót do właściwego organu
nadzoru budowlanego.
 polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie
zamówienia publicznego (stanowiącymi Załączniki 6 do SIWZ);
3) dokona wizji wraz z Zamawiającym w terenie (potwierdzonej na piśmie), i na jej
podstawie przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji;
a. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogram rzeczowofinansowy realizacji inwestycji, który zawierać będzie:


okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych,



kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych etapów Robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych z ofertą).



kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do
których wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy.

b. Przedmiot Umowy, będzie realizowany zgodnie z uzgodnionym przez Inspektora
nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo –
finansowym stanowiącym załącznik do Umowy.
c. Postęp Robót winien odpowiadać ww. Harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych
terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.
d.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane
działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram i zachowanie
ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 (dwóch)
dni po zdarzeniu.

e. Zamawiający (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.
f.

Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w
realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie 3 (trzech) dni, nowy, aktualny
Harmonogram i przedłoży go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia
Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia Robót.

g. Po akceptacji Harmonogramu przez Inspektora nadzoru, Zamawiający zgłosi uwagi do
Harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia przedłożenia Harmonogramu do
zatwierdzenia, lub zatwierdzi Harmonogram w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia
przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia.
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załączniki nr 6
- do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych we wzorze
umowy.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.
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17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z
przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy zgodnie z art. 180 ust 2.
17.2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
17.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
17.6. 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 jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
18.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 (dziesięć) % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci
przelewem na rachunek bankowy nr : 09 1030 1508 0000 0005 5006 9059
18.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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18.4.

Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną
i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Beneficjent: Dom Dziecka nr 15 im. Ks. Baudouina ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa .

18.5.

Gwarancja może być wystawiona wyłącznie przez banki lub zakłady ubezpieczeń
nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) albo przez oddziały
zagranicznych instytucji kredytowych lub ubezpieczeniowych z listy KNF
(http://www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp).

18.6.

Zamawiający ma prawo zażądać dostarczenia zaudytowanego sprawozdania finansowego
wystawcy zabezpieczenia za ostatni rok obrotowy wraz z opinią audytora, o ile
sprawozdanie to nie jest ogólnodostępne.

18.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
18.8.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w
następujących terminach:
a) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty obustronnie
podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy,
b) pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 15 (piętnaście) dni od upływu okresu
rękojmi.

19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

20. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1.

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa obejmująca: (Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, Przedmiar
robót);

2.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty;

3.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy;

4.

Załącznik nr 4 – Niewiążący wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

5.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej;

6.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy;

7.

Załącznik nr 8 – wykaz robót;

8.

Załącznik nr 9 – wykaz osób;
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