
 

 

Ogłoszenie nr 505010-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.  
 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.: Modernizacja dachów w 

Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 

wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z 

o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 14661326400000, ul. ul. Mehoffera  72/74 , 03-

131   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.22 811 06 88, e-

mail przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88.  

Adres strony internetowej (URL): www.scol.warszawa.pl  

Adres profilu nabywcy: www.scol.warszawa.pl  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji 

samorządowej  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  

www.scol.warszawa.pl/przetargi 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Nie  

www.scol.warszawa.pl/przetargi 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 



 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający 

zgodnie z dyspozycją art. 10c Ustawy ustala formę pisemną składania ofert za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) osobiście lub 

za pośrednictwem posłańca na aadres Zamawiajacego j/w. 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

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

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dachów w 

Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 

wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74.  

Numer referencyjny: SCOL/3/2018  



Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

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

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacja 

dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w 

Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74 z podziałem na dwie części: Część 1- 

Modernizacja dachu i naświetli budynku na Oddziale VII, Część 2 - Modernizacja 

dachu budynku administracyjnego” CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.13.20-7, 

45.26.12.14-7, 45.26.13.10-0, 45.26.13.20-3, 45.31.23.11-0. 2.Szczegółowy zakres 

robót budowlanych zawarty jest w: 1)Ocenach stanu technicznego dachów wraz z 



wnioskami i zaleceniami. 2)Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 3)Przedmiarach robót budowlanych. 4)Dokumentacji 

fotograficznej. które są załącznikami Nr 1a i Nr 1b do SIWZ. 2.Wymienione w 

jakiejkolwiek części udostępnianych opracowań nazwy, marki wyrobów lub 

materiałów nie są obligatoryjne dla wykonawców. Wykonawca ma prawo do 

zaoferowania innych wyrobów lub materiałów pod warunkiem zapewnienia 

parametrów technicznych, co najmniej identycznych z parametrami wyrobu lub 

materiału wymienionego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ. 3.Zamawiający 

zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, 

ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać 

wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 22 stycznia 2018 r. w 

godzinach 1000 -1400 przy ul. Mehoffera 72/74. Termin wizji należy potwierdzić 

telefonicznie pod numerem telefonu: /22/ 811 06 88 w 271. 4. Szczegółowe 

warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący 

Załącznik Nr 3 do SIWZ. 5.Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem 

faktu, że: prace wykonywane będą na czynnych obiektach Zakładu Opiekuńczo- 

Leczniczego, w którym całodobowo przebywają pacjenci. Z uwagi na fakt, iż 

Zamawiający musi zapewnić ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w 

zakresie opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, 

Zamawiający zastrzega, iż wszystkie prace uciążliwe muszą być wcześniej 

zgłoszone Zamawiającemu z 2- dniowym wyprzedzeniem oraz prowadzone w taki 

sposób, aby nie zakłócały pracy Zamawiającego. 6.Wykonawca robót budowlanych 

jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie modernizacji dachów 

materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób 

„przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, 

że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach (tj.: Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1987). 7.Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników 

fizycznych zatrudnionych przy realizacji robót budowlanych (z wyłączeniem kadry 

kierowniczej i pracowników nadzoru technicznego) na umowę o pracę na zasadach 



określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający w trakcie realizacji 

zamówienia w stosunku do wybranego wykonawcy będzie uprawniony do 

wykonywania czynności kontrolnych w zakresie spełniania warunku zatrudnienia 

wskazanej powyżej grupy pracowników na umowę o pracę. Zamawiający 

uprawniony będzie w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w 

zakresie potwierdzenia spełniania warunku zatrudnienia personelu na umowę o 

pracę i dokonywania oceny przedłożonych dokumentów, -żądania wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania warunków, -

przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robót budowlanych. 

Szczegółowe uregulowania w przedmiocie realizacji zatrudnienia pracowników na 

umowę o pracę oraz sposób dokumentowania i sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań Zamawiający uregulował również w § 2 wzoru umowy będącego 

załącznikiem Nr 3 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

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

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT: 349591,60  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

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

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 



udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

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

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 60  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu 

zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 60 dni kalendarzowych licząc od dnia 

następnego po podpisaniu umowy. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe Wykonawca winien prowadzić działalnośc gospodarcza na 

podstawie wpisu do Krajowego rejestru Sądowego lub CEIiDG. Personel 

desygnowany do realizacji przedmiotu zamówienia /nadzpor techniczny winien 

posiadać uprawnienia i wpis do rejestru właściwego Samorzadu Zawodowego.  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej, tj.: 

Zamawiający uzna że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji 

ekonomicznej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną: - dla części 1 minimum 200 000,00 zł. - dla części 2 minimum 

35 000,00 zł.  

Informacje dodatkowe 1.Wykonawca może polegać na zdolnościach 



ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych. 2.W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powinien spełniać 

samodzielnie, co najmniej jeden z partnerów.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 1.Posiadają niezbędne zdolności zawodowe (wiedzę i 

doświadczenie), tj.: Zamawiający uzna że wykonawca posiada niezbędne zdolności 

zawodowe jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie minimum 2 robót budowlanych tj. zadań dotyczących 

modernizacji dachów w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia , o 

łącznej wartości minimum: - dla części 1: 400 000,00 zł. brutto, - dla części 2: 50 

000,00 zł. brutto. zrealizowanych na podstawie odrębnych umów na rzecz różnych 

zamawiających. 2.Dysponuje osobami posiadającymi (warunek dla Części 1 i 

Części 2) a)uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń i min. 5 lat praktyki zawodowej. Zamawiający uzna że wykonawca 

posiada zdolności do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że 

dysponuje minimum 1 osobą posiadającą wskazane powyżej uprawnienia i 

legitymuje się powyższym doświadczeniem. b)uprawnienia elektroenergetyczne 

SEP do 1 KV i min. 2 lata praktyki zawodowej. Zamawiający uzna że wykonawca 

posiada zdolności do realizacji zadania, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 

osobą posiadającą wskazane powyżej uprawnienia i legitymuje się powyższym 

doświadczeniem.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca może polegać na zdolności zawodowej 

(wiedzy i doświadczeniu), osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 



zamówienia każdy z warunków powinien spełniać samodzielnie, co najmniej jeden 

z partnerów. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

W niniejszym postępowaniu na podstawie dyspozycji art. 26 ust. 2 Ustawy nie 

będzie wymagał złożenia dokumentów na potwierdzenie nie podlegania 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz 



ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 5-7 Ustawy. Podstawą oceny przez Zamawiającego , czy 

wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na powyższej 

podstawie, będzie treść „Oświadczenia” wykonawcy będącego Załącznikiem Nr 1 

do Oferty. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

Zgodnie z dyspozycja art. 24aa ust. 1 Ustawy Zamawiający będzie żądał 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i 

brak podstaw do wykluczenia jedynie od wykonawców, których oferty spełniają 

łącznie poniższe warunki: - nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 

Ustawy, - zostały najwyżej ocenione na podstawie kryteriów ustalonych w części 

XIII SIWZ. 1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 

określonego w Części V pkt 2 ppkt 2.1 SIWZ (zdolności zawodowej –

doświadczenia) wybrany wykonawca złoży zgodnie dyspozycją § 2 ust. 4 pkt 1 

Rozporządzenia wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przed¬miotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, 

oraz załączy dowody potwierdzające, że 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 zostały wykonywane. Wzór wykazu Zamawiający 

opracuje i przekaże tylko wykonawcy, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą. 

Jeżeli wykonawca na potwierdzenie, że robota budowlana została wykonana 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona zamiast 

dowodu wystawionego przez instytucję zamawiającą będzie przedkładał 

oświadczenie własne wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia pisemnej informacji 



uzasadniającej obiektywne przyczyny niemożliwości uzyskania poświadczenia. 

Zamawiający, gdy dowody, będą budzić wątpliwości lub gdy z dowodu albo z 

innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego robota 

budowlana była lub miała zostać wykonana, o przedłożenie dodatkowych 

informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2. Na potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Części V pkt 2 ppkt 2.2 

SIWZ (dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje) wybrany wykonawca 

złoży zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 4 pkt 10 Rozporządzenia wykaz osób wraz z 

informacjami na temat kwalifikacji zawodowych pracowników desygnowanych do 

realizacji przedmiotu zamówienia, uprawnień, doświadczenia - niezbędnych do 

realizacji zamówienia. Wzór wykazu Zamawiający opracuje i przekaże tylko 

wykonawcy, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą. 3.Na potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Części V pkt 2 ppkt 2.3 

SIWZ (sytuacji ekonomicznej wykonawcy ) wybrany wykonawca złoży zgodnie 

dyspozycją § 2 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną wskazaną w pkt 2 ppkt 2.3 Części V SIWZ z zastrzeżeniem 

dyspozycji zawartej w art. 26 ust. 2c Ustawy.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Wraz z Oferta wykonawca złoży. 1.W przypadku: a) powoływania się na zasoby 

innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

udziału innych podmiotów w realizacji zamówienia jako podwykonawcy 



wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 25a ust. 3 i ust. 5 pkt 2 Ustawy w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1, w pkt 2 i 3 Części B składa oświadczenie 

o braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia. b) wykonawców, którzy 

wspólne ubiegają się o udzielenie zamówienia zgodnie z dyspozycja art. 25a ust. 6 

Ustawy, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie składa 

odrębne wypełnione i podpisane oświadczenie. 2. Jeżeli wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu polegając na zdolności zawodowej (wiedzy 

doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji 

ekonomicznej), innych podmiotów zobowiązany jest załączyć pisemne 

oświadczenie/a i dokumenty tych podmiotów, w pełnym zakresie wskazanym w § 

9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwanego dalej 

Rozporządzeniem, z których będzie jednoznacznie wynikało że podmiot/y te w 

okresie realizacji przedmiotu zamówienia: - udostępnią swoja wiedzę i 

doświadczenie, osoby lub możliwości finansowe wykonawcy, - będą uczestniczyć 

w realizacji przedmiotu zamówienia, jako podwykonawcy, - w jakim zakresie będą 

uczestniczyć przy realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowe kosztorysy 

wyceny przedmiotu zamówienia obliczone zgodnie z dyspozycją podaną w Części 

XII SIWZ 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu (dotyczy formy 

konsorcjum lub spółki cywilnej) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo 

rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie 

odpisu potwierdzonego notarialnie. 5. W terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 

Ustawy (3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert) wykonawcy złożą oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 

331 ze zm.) wspólnie z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W 

przypadku konsorcjum każdy z członków konsorcjum składa oświadczenie 



oddzielnie i podpisuje indywidualnie. Zamawiający na stronie internetowej, gdzie 

będzie zamieszczona SIWZ zamieści druk „Informacja o przynależności do grupy 

kapitałowej” do samodzielnego pobrania przez wykonawców. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

ustala wadium w wysokości: - dla części 1: 9 000,00 zł. (słownie złotych: dziewięć 

tysięcy i 00/100). - dla części 2: 1 000,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc i 

00/100). 2. Wadium wykonawca może wnieść dowolnie w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawcy 

zobowiązani są wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. 

96 1240 6074 1111 0000 4999 2025, z adnotacją: Wadium- PN/3/2018. 4. Wadium 

winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia 

wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 5.Zamawiający wymaga od wykonawcy w przypadku 

wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy 

załączenia do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. 6. Dokument gwarancyjny 

wnoszony w formie gwarancji lub poręczenia: -winien jednoznacznie wymieniać 

przypadki bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty wniesionego wadium 

Zamawiającemu, na każde jego żądanie w przypadku wystąpienia 

udokumentowanych okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy; -w 

przypadku wnoszenia przez konsorcjum wskazywać imiennie wszystkich członków 

konsorcjum biorących udział w postępowaniu, chyba że z innych dokumentów 

(upoważnienia dla lidera konsorcjum, umowy konsorcjum) jednoznacznie wynika, 

że wadium wnosi lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 7. 

Zamawiający prosi aby dokument gwarancyjny wnoszony w formie gwarancji lub 

poręczenia nie był trwale spięty/zszyty/ z ofertą. 8. Zwrotu wpłaconego wadium 



wykonawcom, Zamawiający dokona w trybie i na zasadach zapisanych w art. 46 

Ustawy. 

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  



Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 



nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 



Cena 80,00 

gwarancja 20,00 

 

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

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

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

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  



 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy na 

podstawie: 1.1 Dyspozycji art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy w szczególności w 

przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy w poniższych okolicznościach: a) 

zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie np. art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2008), c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. Zmiana wysokości /wzrost/ wynagrodzenia 

zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawcą, proporcjonalnie do wzrostu 

kosztów wykonania zamówienia. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy zostaną 

dokonane w formie aneksu do umowy. 1.2 Dyspozycji zawartych w § 14 wzoru 

umowy (załącznik Nr 3 do umowy) 1.3 Podstawy zmiany umowy wskazane w pkt 

3.1 i 3.2 zostaną dokonane z uwzględnieniem dyspozycji art. 144 ust 1a-1b, 1d i 1e 

Ustawy. 1.4 W przypadku konieczności zmiany podwykonawcy, na którego wiedzę 

i doświadczenie wykonawca powoływał się przy spełnianiu warunku udziału w 

postępowaniu może nastąpić tylko po potwierdzeniu spełniania warunków 



zapisanych w Części V SIWZ pkt 1 i pkt 2 (w zakresie w jakim wykonawca 

korzystał z podmiotów trzecich dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 

i przedłożeniu dokumentów wskazanych w Części VI SIWZ. 2. Zamawiający w 

trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie zmiany jej treści 

niepowodujące zmiany treści oferty na podstawie, której wybrano wykonawcę w 

następstwie zmian: a)zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji w 

rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane i w konsekwencji wykonania 

robót zamiennych pod warunkiem, że nie powodują zmiany wynagrodzenia 

wykonawcy i nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego 

przewidzianego w projekcie budowlanym. b)zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji dokonywana przez projektanta w ramach przyznanych obowiązków i 

uprawnień przez art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo budowlane w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia, c)zmian w rozwiązaniach projektowych 

zgłaszanych przez kierownika robót budowlanych w ramach uprawnień 

wynikających z art. 23 ustawy – Prawo budowlane, Powyższe zmiany: -

dokumentowane będą w formie wpisów do dziennika budowy, -nie będą 

traktowane, jako zmiana zawartej umowy, -nie będą wymagać dodatkowych 

regulacji w formie aneksu do umowy, 3.Zamawiający w trakcie realizacji umowy 

dopuszcza w każdym czasie, zmiany jej treści niepowodujące zmiany treści oferty 

na podstawie, której wybrano wykonawcę, dotyczące zmian treści umowy 

niezwiązanych z wyborem wykonawcy (np. zmiana konta bankowego, zmiana 

danych teleadresowych, zmiany sposobu fakturowania, zmiany osób wskazanych 

do kontaktów między stronami, zmiany osób desygnowanych realizacji przedmiotu 

zamówienia). O powyższych zmianach strony umowy będą powiadamiały się 

wzajemnie tylko pisemnie. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji 

robót budowlanych w przypadku opóźnienia w realizacji robót budowlanych nie 

leżących po stronie wykonawcy (np. wady i braki dokumentacji niesprzyjające 

warunki pogodowe). Zmiana treści umowy (terminu zakończenia realizacji umowy 

po udokumentowaniu uprawnień) nastąpi w formie aneksu.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 



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

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

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

postępowaniu:  

Data: 2018-01-30, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> Polski  

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

terminu składania ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

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

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja dachu i naświetli budynku na Oddziale VII, 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacja dachów w 

Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 

wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74- Modernizacja dachu i naświetli budynku na 

Oddziale VII,  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 312741,57 

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 60 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

gwarancja 20,00 

cena 80,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja dachu budynku administracyjnego 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacja dachów w 

Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 

wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74- Modernizacja dachu budynku 

administracyjnego.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 36850,03 

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 60 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 80,00 

Gwarancja 20,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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