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ZP/24/2019                                                                                    Warszawa, dnia 14 czerwca r 2019 r. 
 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm./ 

1.  Zamawiający:   

Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74; 03-131 Warszawa 

2. Przedmiot postępowania: 

 
„Wywóz odpadów powstałych podczas wykonania robót rozbiórkowych ok 850 m3 oraz roboty 

rozbiórkowe  ok. 70 m2 ściany z cegły, wywiezienie, a także wywiezienie gruzu rozbiórce tej 

ściany oraz  uporządkowaniem terenu po prowadzonych pracach Po utylizacji odpadów 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kartę utylizacji odpadów. Teren na którym będą 

prowadzone prace należy do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o.  

przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 

Kod CPV:    

• 45111220-1 - Prace rozbiórkowe 

• 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu  

• 90500000–2 - Usługi związane z odpadami 

• 90511000–2 - Usługi wywozu odpadów 

• 90512000–9 - Usługi transportu odpadów 

 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

W terminie 15 dni od dnia wejścia na budowę. 

 

4. Kryteria oceny ofert:  100 % cena. 

 5. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji:  

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na rozbiórce 

ściany z cegły ( ok. 70 m2) oraz usługi polegającej na wywozie gruzu z rozbiórki tej ściany 

oraz wywozu pozostałości z innych rozbiórek (m.in.  ziemia, deski) z terenu  należącego 

do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-usuwania-gruzu-6357


2) Przewidywana ilość odpadów do wywozu ok. 850,00 m3.  Podana ilość odpadów  jest 

ilością szacunkową, służy do porównania cen ofert. Ostateczne rozliczenie nastąpi po 

wykonaniu umowy i może ulec zmianie, ale nie mniej niż 20%. 

3)  terenie, gdzie będą prowadzone prace jest czynny obiekt Zakładu Opiekuńczo - 

Leczniczego, w którym całodobowo przebywają pacjenci. 

4) Zamawiający dopuszcza prace od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00 do 20.00. 

Prace Wykonawcy w dni ustawowo wolne od pracy oraz pozostałe, poza godzinami 

wymienionymi wyżej wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

5) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, 

stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

6) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazane jest 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 

24.06 .2019  r. w godzinach 1000-1200. Termin wizji należy potwierdzić telefonicznie pod 

numerem telefonu 660 638 535. Możliwy jest inny termin wizji lokalnej po wcześniejszym 

uzgodnieniu na podany powyżej numer telefonu 

7) Wykonawca robót jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy 

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 

(Dz.U.10.185.1243) 

8) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych projektem 

9) Wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i niewymagające wykonania winny być opisane  

w przygotowanym przez Wykonawcę ,,protokole konieczności” i niezwłocznie 

przedstawione wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji Zamawiającemu. 

10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych 

pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 

11) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 

pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub 

mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w 

zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 

12) Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na 

terenie prac 

13) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót z Zamawiającym 

lub osobą przez niego upoważnioną w zakresie organizacji robót, koordynacji i 

bezpieczeństwa wykonywania robót. 

14) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i 

zaopatrzonych w spis treści w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał.), w skład której wejdą 

m.in.:  dziennik budowy 



15) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca winien zapewnić sobie w swoim zakresie 

pomieszczenie socjalne i zaplecze na terenie Zakładu. Miejsce ustawienia zaplecza oraz 

punkt poboru energii elektrycznej i wody wskaże Wykonawcy upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy 

16) Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego 

zobowiązany jest dokonywać w toku realizacji Umowy wszelkich czynności faktycznych  

i formalności administracyjnych związanych z procesem prac. O wszystkich czynnościach 

tego rodzaju, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie 

oraz ze stosownym wyprzedzeniem uzyskać pełnomocnictwo/pełnomocnictwa lub 

upoważnienia od Zamawiającego. 

17) Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca musi zapewnić 

kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie 

przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim 

jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub może być logicznie 

wywnioskowane. 

18) Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych wynikających z następujących ustaw:  a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo 

ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.),  b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.).Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych 

w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, po uprzedniej ocenie przez dział 

administracyjny będą stanowiły własność Wykonawcy. 

19) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek udokumentować 

Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

20) Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 

prowadzenia robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. ppoż 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

a) uzgodnienie z Zamawiającym w terminie wskazanym we wzorze umowy, ostatecznego 
Harmonogramu rzeczowego robót. Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą 
fakturą końcową wystawioną po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego. Wykonawca bez akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego nie 
zostanie dopuszczony do wykonywania prac zgodnie z Umową, a ewentualne 
opóźnienie w zakończeniu przedmiotu Umowy z tego wynikające będzie traktowane, 
jako powstałe z winy Wykonawcy i nie będzie podstawą do przedłużenia umownego 
terminu zakończenia przedmiotu Umowy, 

b) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., Nr 108, poz. 953 z 
późn. zm.), 

c)  
6. Termin wykonania zamówienia: Przewidywany termin realizacji: 15 dni  od dnia następnego 
podpisaniu umowy. 

 
 



 
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 
7.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

7.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów:  

       Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
 
7.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.   
 
7.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej   Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże, że  dysponuje 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 tj: 
 

Wykonawca ustanowi kierownika robót posiadającego odpowiednie do wykonywanych prac 
uprawnieninia budowlane.  

 
9. Gwarancja na przedmiot zamówienia – nie dotyczy.  
 
7. Pytania do Zamawiającego 
1)   W zakresie wykonania robót – Piotr Pindelski tel. 790 880 949  p.pindelski@scol.warszawa.pl    
2) W zakresie procedury i złożenia oferty- Małgorzata Ludwiszewska 
m.ludwiszewska@scol.warszawa.pl  
tel. (22) 811 06 88 wew. 271 
 
10. Miejsce prowadzenia prac remontowych 
 
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa  
Przed złożeniem oferty zaleca się  odbyć wizję lokalną na wskazany powyżej adres po 
telefonicznym zgłoszeniu do Piotr  Pindelski  tel.790 880 949  
 
11. Miejsce i termin składania ofert: 
 Oferty należy złożyć do dnia 01 lipca 2019 r. do godziny 10:15 w Sekretariacie Zarządu  
przy   ul. Szubińskiej 4 , 01-958 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  
 przetargi@scol.warszawa.pl  
Otwarcie oferty odbędzie się  dnia 01 lipca 2019 r. do godziny 10:30 w Dziale Zamówień 
Publicznych i inwestycji p. nr 4 przy  ul. Szubińskiej 4 , 01-958 Warszawa 

12. Opis sposobu wskazania ceny 

1) Na załączonym formularzu ofertowym Załącznik nr 1, należy przedstawić cenę ofertową 
netto/VAT/brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia na podstawie własnej 
kalkulacji. 

2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku oraz słownie. 

3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

mailto:p.pindelski@scol.warszawa.pl
mailto:m.ludwiszewska@scol.warszawa.pl
mailto:przetargi@scol.warszawa.pl


13. Informacje o formalnościach  

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże informacje 
wykonawcom,  którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie 
internetowej Zamawiającego www.scol@warszawa.pl/przetargi. 

2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania 
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
13. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: 

a) odwołania postępowania 
b) do przesunięcia terminu składania ofert, 
c) negocjacji ostatecznej ceny ofertowej z wybranym wykonawcą 

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy 

3. Informacja RODO 

                                    ZARZĄD SPÓŁKI 
       

 
  

http://www.scol@warszawa.pl


Załącznik 3 - Informacja  RODO 
 

Informacja dla wykonawców  
przystępujących do udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

/w zakresie dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych osób fizycznych/ 
 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie w sprawie ochrony danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej 

„RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000) informuję, że: 

 Administratorem danych osobowych uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia jest 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 

03-131 Warszawa   

tel.:  /22/ 811-06-88, fax.: /22/ 811-18-88 adres strony internetowej: www.scol.warszawa.pl 

1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo - Leczniczym 

Sp. z o.o.  

w Warszawie jest Pani: Katarzyna Bieniek , tel.: 606 991408 adres e-mail: 

iod@scol.warszawa.pl 

Dane osobowe uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie osób fizycznych w 

postaci: nazwiska, imienia, nr NIP, wszelkie dane adresowe i dane teleadresowe przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na„Wywóz odpadów powstałych podczas wykonania robót 

rozbiórkowych ok 850 m3 oraz roboty rozbiórkowe  ok. 70 m2 ściany z cegły, wywiezienie, a 

także wywiezienie gruzu rozbiórce tej ściany oraz  uporządkowaniem terenu po prowadzonych 

pracach Po utylizacji odpadów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kartę utylizacji 

odpadów. Teren na którym będą prowadzone prace należy do Stołecznego Centrum 

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

2. prowadzonego w trybie Zaproszenia do złożenia oferty na podstawie na podstawie art. 4 pkt. 

8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018.1986 ze zm.) i 

Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w SCOL Sp. z o.o. w 

Warszawie. 

3. Odbiorcami danych osobowych uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia będą: 

-  Stołeczne Centrum Opiekuńczo-  Lecznicze Sp. z o.o.  i jego upoważnieni pracownicy; 

-  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Administracja Celno -Skarbowa, Biuro Rachunkowe Ecovis, 

- osoby lub podmioty, którzy będą uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

   w zakresie informacji udzielanych na stronie Zamawiającego pod adresem: 

   https:// www.scol.warszawa.pl/przetargi. 

4. Dane osób fizycznych - uczestników postępowania będą przechowywane przez okres 

obowiązaywania umowy na przedmiot zamówienia. 

mailto:iod@scol.warszawa.pl


5. Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób fizycznych  posiada 

prawo:  

- dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO ,  

- sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO  

  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik  

  postepowania uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika 

postępowania  

  o udzielenie zamówienia narusza przepisy RODO.  

6. Uczestnikowi postępowania o udzielenie zamówienia nie przysługuje prawo do:  

- usunięcia danych osobowych w związku z dyspozycją art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, w związku z dyspozycją art. 20 ust. 3 RODO,  

- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

podstawą prawną  

  przetwarzania danych osobowych uczestnika postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

7. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do danych osobowych uczestnika postępowania o 

udzielenie zamówienia decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

podlegały profilowaniu,  a dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłączenie do celów 

niniejszego postępowania.  

                                                                                                            


