Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.wil.waw.pl

Zegrze: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE WOJSKOWEGO
INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI W ZEGRZU POŁUDNIOWYM
Numer ogłoszenia: 151875 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Łączności , Zegrze Południowe, ul.
Warszawska 22a, 05-130 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6885543, 6885560, faks 22
7822134.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wil.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH NA TERENIE WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI W
ZEGRZU POŁUDNIOWYM.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: przełoŜeniu fragmentu
podjazdu przy budynku nr 92, remoncie posadzki przed budynkiem nr 50, remoncie schodów
zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku nr 92,
naprawie pokrycia dachu nad budynkiem nr 26, na terenie Wojskowego Instytutu Łączności
w Zegrzu Południowym. Określenie oraz zakres przedmiotu zamówienia: PrzełoŜenie
fragmentu podjazdu przy budynku nr 92: rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
rozebranie obrzeŜy, wykonanie koryta na całej długości jezdni, montaŜ obrzeŜy betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
wykonanie nawierzchni z odzyskanej kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej, wywiezienie gruzu. Remont posadzki przed budynkiem nr 50: rozebranie posadzki
z płytek terakotowych, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, wykonanie obrzeŜy
betonowych na podsypce piaskowej, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wywiezienie gruzu. Remont schodów
zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku nr 92:
rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej na podsypce piaskowej przy podjeździe i schodach, rozbiórka starej balustrady
podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie i obsadzenie nowej balustrady ze stali
kwasoodpornej z podwójnym pochwytem i odbojnicą dolną, wykonanie posadzki zewnętrznej
z płyt kamiennych promieniowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, wykonanie stopni
zewnętrznych z kamienia promieniowanego, wykonanie cokołów zewnętrznych, dwukrotne
malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, wykonanie nawierzchni z odzyskanej kostki
brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wywiezienie gruzu. Naprawa
pokrycia dachu nad budynkiem nr 26: naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną w
miejscach uszkodzeń, naprawa obróbek z papy wierzchniego krycie wokół kominów
wentylacyjnych. Zastosowane materiały muszą być nowe, nieuŜywane, niebędące elementami
powystawowymi, muszą mieć atesty, aprobaty techniczne z terminami waŜności lub inne
dokumenty potwierdzające jakość, które Wykonawca będzie musiał przedstawić przed
spisaniem protokołu odbioru robót (powyŜsze dokumenty stanowić będą załącznik do
protokołu odbioru robót). Przed spisaniem protokołu odbioru Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą tj. obmiary powykonawcze, atesty i aprobaty
techniczne na zastosowane materiały. Dokumentacja ta będzie stanowić załącznik do
protokołu odbioru. JeŜeli Wykonawca zastosuje materiały złej jakości lub data przydatności
materiałów zostanie przekroczona, wówczas Wykonawca zostanie obciąŜony kosztami
związanymi z wymianą tych elementów.W przypadku, gdy Wykonawca, zatrudnia
pracowników posiadających inne obywatelstwo niŜ polskie i takie osoby skieruje do
wykonania niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania odpowiednim
instytucjom wniosku o pozwolenie wejścia na teren Zamawiającego w terminie nie krótszym
niŜ 14 dni kalendarzowych przed planowanym wejściem. O uzyskaniu opinii, Zamawiający
poinformuje Wykonawcę niezwłocznie.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa
projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot
zamówienia został zrealizowany zgodnie z załączonymi przedmiarami, stanowiącymi
Załączniki nr 9, 9a, 9b i 9c do SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.11.00.00-1,
45.11.10.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena
spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złoŜonego
oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana w oparciu o złoŜone przez Wykonawców oświadczenia i
dokumenty, wg formuły spełnia - nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe w
Załączniku nr 6 do SIWZ, Ŝe wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o wartości co
najmniej 34.000,00 zł brutto kaŜda, zgodne z przedmiotem zamówienia i
obejmujące swym zakresem co najmniej: przełoŜenie fragmentu podjazdu,
remont posadzki, naprawę pokrycia dachu. Do wykazu wykonanych lub
wykonywanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
dowody potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Dowodami są: poświadczenie wystawione przez
podmiot na rzecz, którego dostawa była wykonana, oświadczenie Wykonawcy
- jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyŜej. W przypadku,
gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawa wskazana w
wykazie została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyŜej. W przypadku, gdy
Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu
przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyraŜone w walutach innych niŜ
złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski w oparciu o ogłoszony
przez Narodowy Bank Polski bieŜący kurs średni na dzień zakończenia
realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego
doświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie

•

dokonana w oparciu o złoŜone przez Wykonawców oświadczenia i
dokumenty, wg formuły spełnia - nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena
spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złoŜonego
oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana w oparciu o złoŜone przez Wykonawców oświadczenia i
dokumenty, wg formuły spełnia - nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe
dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 3 osobami, w tym: co najmniej
jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą
waŜne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym
zakresie, wpisaną do właściwej izby inŜynierów budownictwa, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku
udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty wykazu osób Załącznik nr 8 do SIWZ metodą spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena
spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złoŜonego
oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana w oparciu o złoŜone przez Wykonawców oświadczenia i
dokumenty, wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
•

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy

roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;

•

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty (wzór Załącznik nr 1 do SIWZ). Załącznik naleŜy wypełnić we wszystkich
wymaganych (pustych) miejscach, zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust.
2b - jeŜeli istnieje (wzór Załącznik nr 4 do SIWZ), pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, wypełniony kosztorys, sporządzone na
podstawie załączonego przedmiaru (wg Załącznika nr 9, 9a, 9b i 9c do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•

1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje moŜliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia poniŜszych sytuacji: w sytuacji wystąpienia
zjawisk związanych z działaniem siły wyŜszej (jak np. klęska Ŝywiołowa, niepokoje
społeczne, działania militarne, poŜar itp.) Zmiana postanowień umowy moŜe dotyczyć m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji
zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji i zostanie
wprowadzona aneksem. Nie uwaŜa się za czynnik zakłócający wpływ czynników
atmosferycznych w czasie realizacji robót, który musi być normalnie brany pod uwagę
(wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), zmiany osób
odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i
Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony itp.
podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy, w
sytuacjach uzasadnionych - zmiany Podwykonawcy zgodnie z art. 36 b ust. 2 Ustawy Pzp, po
przedstawieniu Zamawiającemu i jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, podpisanej
umowy pomiędzy Wykonawcą o Podwykonawcą na wykonanie roboty budowlanej. Zmiana
umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1,

moŜliwa jest w następujących przypadkach: wstrzymania robót lub przerw w pracach
powstałych z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego lub na jego Ŝądanie; wskutek
działania siły wyŜszej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.wil.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wojskowy
Instytut Łączności, ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Wojskowy Instytut Łączności, ul. Warszawska
22A, 05-130 Zegrze Południowe, Kancelaria jawna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

