
 

 

Ogłoszenie nr 601799-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.: Modernizacja dźwigu 

osobowego w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. 

Mehoffera 72/74 wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – 

Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z 

pracami towarzyszącymi 

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:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

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)  

Nie  

www.scol.warszawa.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

www.scol.warszawa.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

W formie pisemnej.  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  



Tak  

Inny sposób:  

Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu 

zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie oprócz opisu 

należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania 

przypadku wpłynięcia po terminie. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana wg 

poniższego wzoru: Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o., ul. Mehoffera 

72/74, 03-131 Warszawa. Oferta na roboty budowlane polegające na modernizacji dźwigu 

osobowego w budynku Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 

Warszawa wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. 

przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi. Nr sprawy 

SCOL/1317/2017 z dopiskiem: „Nie otwierać przed godz. 11.30 dnia 30.10.2017r.”  

Adres:  

Ofertę należy złożyć do dnia 30.10.2017 r. do godziny 11.00 w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie.  

 

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 dźwigu osobowego 

w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącym w skład 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 

Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi  

Numer referencyjny: SCOL/1317/2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

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



robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych polegających na modernizacji dźwigu osobowego w budynku Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wchodzącym w skład 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 

Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi. 2. Szczegółowy zakres robót do wykonania 

obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej zapewniającej zjazd pożarowy 

istniejącej windy osobowej; 2) Dostarczenie oraz montaż nowych podzespołów 

zapewniających dostosowanie istniejących sterowników windy osobowej do awaryjnego 

zjazdu pożarowego na przystanek podstawowy w przypadku zaniku zasilania lub pożaru; 3) 

Uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru 

Technicznego; 4) Oddanie urządzenia do eksploatacji po odbiorze Urzędu Dozoru 

Technicznego. 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt 

umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45313100-5 

45416100-6 

50750000-7 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(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:  1   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp, Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.). Pracownikami fizycznymi nie 

są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy materiałów 



budowlanych, inspektorzy nadzoru. Wykonawca w terminie minimum 2 dni przed 

rozpoczęciem prac dostarczy wykaz imienny pracowników wykonujących pracę na terenie 

budowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w 

punkcie 18 na podstawie umowy o pracę w siedzibie Wykonawcy. O tym fakcie Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych drogą elektroniczną na wskazany w 

umowie adres mailowy. W przypadku zmiany osób, o których mowa w punkcie 18 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowy wykaz pracowników zatrudnionych przy 

realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od zaistnienia faktu zatrudnienia nowych 

pracowników. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) 

osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości określonej w projekcie umowy (zał. nr 4 do SIWZ) za każdy taki 

przypadek. Robotę budowlaną należy wykonać z uwzględnieniem faktu, iż prace 

wykonywane będą na czynnym obiekcie 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 związane z 

unieruchomieniem windy muszą być wcześniej zgłoszone Zamawiającemu. Powinny również 

prowadzone być w taki sposób, aby nie zakłócały pracy Zamawiającego. Prace związane z 

zatrzymaniem dźwigu należy zgłosić Zamawiającemu przynajmniej z jednodniowym 

wyprzedzeniem.  

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: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie szczegółowych 

warunków udziału w postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie szczegółowych 

warunków udziału w postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznych Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. O zamówienie mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które są w 

szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie dysponowania tymi osobami: - co najmniej jedną osobę posiadającą ważne 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wpisaną do właściwej izby inżynierów 

budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadający co najmniej 5-letnie 

doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w specjalności w 

zakresie konstrukcyjno, - co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalności zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną do 

właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 



posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub 

kierownika budowy w specjalności w zakresie instalacji elektrycznej i elektroenergetycznych, 

- co najmniej jedną osoba posiadającą świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji 

(„E”) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, 

przesyłających i zużywających energie elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 

r., Dz. U. nr 89, poz. 828 ze zm.); - co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo 

kwalifikacyjne na stanowisku dozoru („D”) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 

montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 

wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną o 

napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., Dz. U. nr 89, poz. 828 ze zm.);  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do 

SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 pkt 5 ustawy Pzp składa 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 



innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec 

niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w spłat tych należności, 4) oświadczenie Wykonawcy o braku 

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne. 5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i 

opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716).  

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:  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, które są w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami 

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

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami:  co najmniej jedną 

osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

(kierownik robót) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wpisaną do właściwej izby 

inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadający co 

najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w 

specjalności w zakresie konstrukcyjno, co najmniej jedną osobą posiadającą ważne 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w 

specjalności zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika 

robót lub kierownika budowy w specjalności w zakresie instalacji elektrycznej i 

elektroenergetycznych, co najmniej jedną osoba posiadającą świadectwo kwalifikacyjne na 

stanowisku eksploatacji („E”) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i 

kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 

wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną o 

napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., Dz. U. nr 89, poz. 828 ze zm.); co najmniej 

jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru („D”) w zakresie 

obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i 



sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i 

zużywających energie elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 

r., Dz. U. nr 89, poz. 828 ze zm.);  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

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

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

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 ogólna brutto 100,00 

 

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

nieograniczony)  

Nie  

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:  

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1)Zamawiający 

dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. 

Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku 

poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2)istotnych zmian w przepisach 

ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły 

po dniu podpisania umowy; 3)zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez 

którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec 

łączącej strony więzi prawnej: a)o charakterze niezależnym od stron, b)którego strony nie 

mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c)którego nie można uniknąć ani któremu 

strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d)której nie można 

przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 5)zaistnienia 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec 

termin realizacji umowy, sposób realizacji umowy; 6)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub 

techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 



możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ i umową; 7)konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

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: 2017-10-30, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

>  

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 Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.10.2017 r. do 

godziny 11.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w 

Warszawie. 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godz. 11.30 w 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


