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

Warszawa: Termomodernizacja i wykonanie oświetlenia w budynku poradni przy ul. Śliskiej
5 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 321590 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
, ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3211470, faks 22 3211406.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.attis.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i wykonanie
oświetlenia w budynku poradni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. W skład zamówienia
wchodzi: 1) Zestaw robót związanych z termomodernizacją budynku, takich jak: docieplenie ścian,
wymiana luksfer na okna, wymiana drzwi, oraz prac o charakterze dodatkowych jak malowanie
istniejących krat okiennych, wymianę opierzeń itd., zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ Dokumentacją techniczną ocieplenia ścian 2) Zestaw robót związanych z wymianą opraw
oświetleniowych oraz instalacji elektrycznej, polegających na demontażu starej oprawy instalacji i
wymianie na nowe opraw, przewodów instalacji oświetleniowej i łączników, zgodnie z
załącznikiem nr 9 do SIWZ - Dokumentacją techniczną wymiany oświetlenia. 3) Zestaw robót
związany z modernizacją węzła cieplnego działającego na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz
centralnego ogrzewania o mocy 200 kW, w tym wymiana na nowe wymienników, pomp, naczyń
wyrównawczych i automatyki oraz prac instalacyjnych w obrębie węzła, zgodnie z załącznikiem nr
10 do SIWZ - Dokumentacją techniczną modernizacji węzła. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określony jest w złącznikach nr 8,9 i 10 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6,
45.31.00.00-3, 45.31.60.00-5, 45.33.20.00-3, 45.32.10.00-3, 45.32.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
01.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są
wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych).
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
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym
w załączniku nr 2 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w sposób należyty wykonał (zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, polegającą na
wykonaniu prac termomodernizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł
brutto (w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż
złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa
NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację roboty budowlanej).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi uprawnienia: a) budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych - kierownika robót w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, b) budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c)
budowlane kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych. wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz rozporządzeń.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca, musi posiadać opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (
w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej roboty będące przedmiotem
postępowania) o sumie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w kwocie nie
mniejszej niż 1 000 000 zł.

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;

•

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

•

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

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

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;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

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

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;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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;

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.3) ZMIANA UMOWY
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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
1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.
Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian przepisów dotyczących stawek podatku; 2)
zaistnienia obiektywnych niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym
kształcie; 3) zmiany okresu gwarancji na okres powyżej 36 miesięcy; 4) zmiany kierownika
budowy lub kierowników robót , przy czym kwalifikacje ich muszą być takie same lub wyższe od
warunków wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ; 5) zmiany zakresu zamówienia
spowodowanego zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i
zaakceptowanej przez zamawiającego; 6) zmiany sposobu wykonania zamówienia, materiałów
budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu urządzeń
wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane
będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa
na placu budowy; 7) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach
wymienionych w § 2 ust 2 umowy; 8) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 9) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy robót. 3. Powyższy katalog
możliwych zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na
zmianę. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję
zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy
może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksów do umowy, pod rygorem
nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.attis.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1. Centrum
Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01-401
Warszawa Dział Zamówień Publicznych- p.184.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.10.2014 godzina 12:00, miejsce: 1. Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy
ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa Sekretariat- p.196.
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
Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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