Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.wil.waw.pl
Zegrze: REMONT POSADZKI I WYMIANA DRZWI W SALI NR 125 I 129 W
BUDYNKU NR 28 NA TERENIE WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI W
ZEGRZU POŁUDNIOWYM
Numer ogłoszenia: 61078 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016
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: REMONT POSADZKI I
WYMIANA DRZWI W SALI NR 125 I 129 W BUDYNKU NR 28 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: 1. Przedmiotem
zamówienia jest remont podłogi drewnianej z klepki, wymiana drzwi wejściowych w sali nr 125,
wymiana drzwi w sali nr 129 w budynku nr 28 na terenie Wojskowego Instytutu Łączności w
Zegrzu Południowym. 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) zastosowane
materiały muszą być nowe, nieużywane, nie będące elementami powystawowymi, muszą mieć
atesty, aprobaty techniczne z terminami ważności lub inne dokumenty potwierdzające jakość,
które Wykonawca będzie musiał przedstawić przed spisaniem protokołu odbioru robót (powyższe
dokumenty stanowić będą załącznik do protokołu odbioru robót), b) w sali nr 125 prace
budowlane obejmują wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obudowanie belek i podciągów
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, montaż drzwi dwuskrzydłowych,
wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, naprawa
podłogi z klepki, szlifowanie posadzek, trzykrotne lakierowanie posadzek, dwukrotne malowanie
farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych, montaż cokołów, wywiezienie gruzu, c) w sali nr 129
prace budowlane obejmują wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obudowanie belek i
podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, montaż drzwi

jednoskrzydłowych, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, malowanie farbami
emulsyjnymi ścian wewnętrznych, wywiezienie gruzu. 3. Prace będą odbywały się w pokojach
biurowych. 4. Wykonawca użyje lakierów o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie,
posiadających atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych w których
przebywają ludzie. 5. Zamawiający dopuszcza stosowanie lakierów wodorozcieńczalnych lub
chemorozcieńczalnych. Rodzaj lakieru Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym. 6.
Prace cykliniarskie muszą być prowadzone w taki sposób, aby kurz i pył nie wydostawały się z
pomieszczenia remontowanego, tzn. drzwi muszą być szczelnie zaklejone taśmą, korytarze
zabezpieczone folią odcinającą obszar remontu. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed
złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w obecności inspektora nadzoru budowlanego lub innego
przedstawiciela Zamawiającego. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia
nie jest wymagane ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Termin wizji należy
uzgodnić z Zamawiającym. Osoby dokonujące wizji na terenie WIŁ, w celu otrzymania
przepustek powinny okazać dowód tożsamości..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.43.21.14-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie 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.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga
wniesienia wadium
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, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦ Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie złożonego przez Wykonawcę stosownego oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ), zgodnie z formułą spełnia nie spełnia

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦ Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca: w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej 2 zamówienia odpowiadające
swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 10 000,00 zł brutto każda, robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączy dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Podstawowymi dowodami są: - poświadczenia pochodzące od wystawcy
dokumentu określające prawidłowość wykonanych prac z tym, że w odniesieniu do
nadal wykonywanych robót okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, może złożyć oświadczenie o należytym wykonaniu
robót.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦ Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający
uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę stosownego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ),
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦ Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
stosownego oświadczenia w formularzu ofertowym literka e) oraz na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ),
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

◦ Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający
uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę stosownego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ),
zgodnie z formułą 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
należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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, że:

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

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

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

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, b) formularz oferty (zał. Nr 1 do SIWZ). Załącznik należy wypełnić we
wszystkich wymaganych (pustych) miejscach, c) wypełniony kosztorys, sporządzone na
podstawie załączonego przedmiaru (wg zał. Nr 9 do SIWZ), d) pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
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 nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z Prawem zamówień publicznych z
zastrzeżeniem poniższych sytuacji: a) w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem
siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pożar itp.)
Zmiana postanowień umowy może 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 uważa 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).
b) 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. c) 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, możliwa jest w
następujących przypadkach: a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego lub na jego żądanie; b) wskutek działania siły wyższej. W
razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy
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 można uzyskać pod adresem: Wojskowy
Instytut Łączności ul. Warszawska 22 A 05-130 Zegrze Południowe.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.04.2016 godzina 12:30, miejsce: Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska 22 A 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 unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

