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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91298-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2020/S 039-091298
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Narodowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 000275955
Adres pocztowy: al. Niepodległości 213
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-086
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kowalska, Natalia Ismagiłowa
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bn.org.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN – Pałacu Krasińskich (pełna nazwa postępowania
została umieszczona w sekcji II.1.4)
Numer referencyjny: XIV.263.1.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Nazwa postępowania: Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN – Pałacu Krasińskich
(Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich
(Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr
POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 Oś Priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności
gospodarki POIiŚ 2014-2020.
Przedm. zam. jest wyko. robót bud. i inst. w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej - Pałacu Krasińskich
(Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie.
Całk. wart. przedsięwzięcia pn.: „Skarbiec Piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz
Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie” wynosi (netto) 34 591 516,59 PLN; Szac. wart.
zam., które jest przedm. niniejszego postęp. wynosi netto 8 988 597,13 PLN, W związku z powyższym szac.
wart. zam. przekr. równowartość kwoty dla robót bud. określ. w art. 11 ust. 8 pzp.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000
45320000
45100000
45111000
45112700
45223100
45223220
45233200
45261000
45262300
45262500
45300000
45330000
45311000
45312000
45316200
45400000
45410000
45421000
45430000
45440000
45450000
45111300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie, POLSKA
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN - Pałacu Krasińskich
(Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu
Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD
Nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności
gospodarki POIiŚ 2014-2020 zgodnie z dokumentacją projektową, wzorem Umowy i szczegółowym Opisem
Przedmiotu Zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Modernizację instalacji c.o.;
b) Wymianę grzejników, instalację głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych termostatycznych i
odcinających;
c) Modernizację węzła cieplnego;
d) System BMS w zakresie min. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., oświetlenia;
e) Wymianę stolarki drzwiowej 4 sztuki;
f) Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
g) Wymianę stolarki okiennej 2 sztuki;
h) Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w tym montaż instalacji, montaż węzła dla systemu c.w.u.;
i) Modernizację systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją;
j) Modernizację oświetlenia polegającą na wymianie opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED
oraz system zarządzania energią (powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – 0
%);
k) Montaż ramy „H”, wraz z wymaganymi wyburzeniami i pracami towarzyszącymi;
l) Instalację kanalizacyjną wraz z odpowietrzeniem;
m) Instalację zimnej wody;
n) Instalację hydrantową;
o) Roboty budowlane, renowacyjne i instalacyjne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w całości, w tym
wynikające z zastosowanych technologii, norm, warunków technicznych i innych obowiązujących przepisów
związane z wykonaniem prac określonych w pkt. od a) do n).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z Załącznikami od nr
14 do nr 35 do SIWZ.
KLAUZULA INFORMACYJNA: W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (zwane dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”),
Zamawiający - Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,
działając w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako administrator danych
osobowych (osób fizycznych) pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuje co następuje:
1) Administratorem danych jest: Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086
Warszawa. 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: daneosobowe@bn.org.pl .
3) Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie i dokumentowanie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego; archiwizacja protokołu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami w rozumieniu art. 96 ust. 2 ustawy
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Pzp; archiwizacja postępowania zgodnie z przepisami archiwalno-kancelaryjnymi obowiązującymi w Bibliotece
Narodowej.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku
prawnego wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i aktów
wykonawczych do ustawy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz przetwarzanie pozyskanych danych
osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, więcej informacji w zakresie RODO można uzyskać po zapoznaniu
się z XVII Rozdziałem SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej rękojmi na wykonane roboty budowlane i instalacyjne,
zastosowane materiały / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie (staż pracy) osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika
budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 730
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. poleg. na powtórz. podob. robót
Bud. i instal. w Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) o szac. wart. 4 500 000,00 zł, tj. całkowita
szacunkowa wartość zam. wynosi 13 488 597,13 zł netto.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:
POIS.01.03.01-00-0002/17 w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z dnia
30.04.2019 r. z NFOŚiGW (Instytucją Wdrażającą Projekt) w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała: 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty – sporządzony wg
wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane załączniki nr 1a, 1b, 1c do Formularza oferty –
sporządzone wg wzorów Załączników o nr 3a, 3b i 3c do SIWZ.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 PLN. Postanowienia dotyczące wadium zawarte
są w Rozdz.VIII SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Dla spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Wykonawca udowodni, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN.
2. Dla spełnienia warunku w zakresie sytuacji finansowej Wykonawca udowodni, że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN.
Uwaga Zamawiającego:
W przypadku podania w informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
Wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wartości w walucie obcej,
Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP (tabela A)
Dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie było publikacji NBP
Średnich kursów walut (tabela A), to Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych
Według średniego kursu NBP (tabela A) dla danej waluty z pierwszego dnia następującego po zamieszczeniu
Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym opublikowane zostały przez
NBP
Średnie kursy walut (tabela A).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— dla potwierdzenia sytuacji ekonomicznej: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony
Od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
Sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
— dla potwierdzenia sytuacji finansowej: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie
Wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
W postępowaniu,

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wyk. udowodni, że:
1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem tso, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał* co najmniej 2 rob. bud.**, o wart. nie mniejszej niż 1 mln zł brutto każda, która polegała na
remoncie**** budowie***** lub przebudowie****** w budynku lub budynkach*** będącym zabyt. nieruchomym
wpisanym do rejestru zabyt. lub inwent. muzeum będącego instyt. kult. *******. Wyjaśnienia znaczenia * od * do
******* są w SIWZ w Rozdz. V ust. 3 pkt. 3.1.;
2.dysponuje:
a)1 os. skier. do kier. rob. bud. i pełnienia funkcji Kier. bud., posiad. upr. do pełnienia samodz. funkcji techn. w
budown. w zakr. kier. rob. bud.bez ogr. w spec. konstr.-bud. zgodnie z ust. Prawo bud., będącą czynnym członk.
samorządu zawod., posiadającą min. 18 mies. dośw. zawod. na stan. kier. bud. w rob. budo. prowadzonych w
budynku lub budynkach*** będącym/mi zabyt. nieruchomym. wpisanym. do rejestru zabyt. lub inwent. muzeum
będącego instyt. kult. *******, zgodnie z wymog. art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt. i
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opiece nad zabyt. (dalej Uooz) oraz zgodnie z Rozp. MKiDN z dn. 22 sierpnia 2018 r. w spr. prowadz. prac
konserw., prac rest. i badań konserw. przy zabyt. wpis. do rejestru zabyt. albo na Listę Skarbów Dziedzictwa
oraz rob. bud., badań architekt. i innych działań przy zabyt. wpis. do rejestru zabyt., a także badań archeolog.
i poszukiwań zabyt. badań architekt. i in. działań przy zabyt. wpis. do rejestru zabyt., a także badań archeol.
i poszukiwań zabyt. (dalej Rozp MKiDN) tj.: rob. bud. kieruje przy zabyt. nieruch. wpis. do rejestru os., która
posiada upraw. bud. określ. przepisami Prawa bud. oraz która przez co najmniej 18 mies. brała udział w rob.
bud. prowadz. przy zabyt. nieruch. wpis. do rejestru lub inwent. muzeum będącego instyt. kult.. doświ. os. skier.
do pełn. funkcji kier. bud. jest jednym z kryt. oceny ofert.
b)1 os. skier. do kier. pracami konserw., restaur. lub bad. konserw., prowadz. przy zabyt. wpis. do rejestru, która
ma obow. posiadać kwalifikacje i dośw. zawod. przy zabyt. nieruch. wpis. do rejestru zabyt. lub inwent. muzeum
będącego instyt. kult.*******, zgodnie z wymog. art. 37 a Uooz,
c)1 os. do pełnienia funkcji Kier. rob. bud., posiadającą uprawn. do pełnienia samodz. funkcji techn. w budown.
w zakr. kier. rob. bud. – bez ogr. - w spec. inst. sanit., w zakr. sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., wod. i
kan., będącą czynnym członkiem samorządu zaw. kier. rob.bud. w spec. inst. sanit. w zakr. sieci, inst.i urządzeń
cieplnych, went., wod. i kan. ma również obowiązek posiadać dośw. zawodowe w rob. bud. prowadzonych
w budynku lub budynkach*** będącym/mi zabyt. nieruchom. wpisan. do rejestru zabyt. lub inwent. muzeum
będącego instyt. kult. *******, zgodnie z wymog. art. 37 c Uooz oraz zgodnie z Rozp. MKiDN tj.: rob. bud.kieruje
przy zabyt. nieruch. wpisanych do rejestru os., która posiada uprawn. bud. określ. przepisami Prawa bud. oraz
która przez co najmniej 18 mies. brała udział w rob. bud. prowadz. przy zabyt. nieruch. wpis. do rejestru lub
inwent. muzeum będącego instyt. kult.
d)1 os. do pełn. funkcji kier. rob. bud., posiadającą uprawn. do pełnienia samodz. funkcji techn. w budown.
w zakr. kier. rob. bud. bez ogr. - w spec. inst., w zakr. sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektroenerget., będącą
czynnym członkiem samorządu zawod. kier. rob. bud. w spec. inst., w zakr. sieci, inst. i urządzeń elektr. i
elektroenerget. ma również obowiązek posiadać dośw. zawodowe w rob. bud. prowadzonych w budynku lub
budynkach*** będącym/mi zabyt. i nieruchom. wpis. do rejestru zabyt. lub inwent. muzeum będącego instyt.
kult. *******, zgodnie z wymogami art. 37 c Uooz i zgodnie z Rozp. MKiDN, tj.: rob. bud. kieruje przy zabyt.
nieruch. wpis. do rejestru osoba, która posiada uprawn. bud. określ. przepisami Prawa bud. oraz która przez co
najmniej 18 mies. brała (c.d. poniżej)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d.: udział w rob. bud. prowadz. przy zabyt. nieruch. wpis. do rejestru lub inwent. muzeum będącego instyt.
kult.
e)1 os. do pełn. funkcji kier. rob. bud., posiadającą uprawn. do pełnienia samodzielnych funkcji techn. w
budown.w zakr. kier. robot. bud. bez ogran. w spec. telekomunik., będącą czynnym członkiem samorządu
zawodowego. kier. rob. bud. w spec. telekomunik. ma również obowiązek posiadać dośw. zawodowe w rob.
bud. prowadzonych w budynku lub budynkach*** będącym/mi zabyt. nieruchom. wpis. do rejestru zabyt. lub
inwentarza muzeum będącego instyt. kult. *******, zgodnie z wymogami art. 37 c Uooz i z Rozp. MKiDN, tj.: rob.
bud. kieruje przy zabyt. nieruch. wpis. do rejestru os., która posiada uprawn. budo. określ. przepisami Prawa
bud. oraz która przez co najmniej 18 mies. brała udział w rob. bud. prowadzonych przy zabyt. nieruch. wpis. do
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instyt. kult.;
f)co najmniej 2 os. do wykon. inst. elektr., posiadającymi świad. kwal. dla elektr. SEP do 1kV grupa D i E;
g)2 os. wpis. na listę kwalifik. pracowni. zabezp. techn. zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia.
W przypadku osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi Zamawiający uzna, że wykonawca
spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli osoby wymienione w
Wykazie osób przewidziane do kierowania robotami budowlanymi posiadają prawo do pełnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności
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i zakresie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w wymaganym zakresie,
Ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również
wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych tj. m. in. w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zakres uprawnień budowlanych odczytywany
będzie zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia,
jeżeli osoba wymieniona w wykazie przewidziana do kierowania robotami budowlanymi będzie czynnym
członkiem samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), a także
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy lub
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z art. 37a, 37c w powiązaniu z art. 37f,
37g i 37h Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z
Załącznikami do Umowy.
Zamówienie stanowi część przedsięwzięcia pod nazwą „Skarbiec Piśmiennictwa Rzeczypospolitej –
rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie”, którego wartość
jest wyższa od kwoty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, od której jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dla robót budowlanych,
tj. jest wyższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000,00 euro
Uwaga: Zamawiający informuje, że przewiduje 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.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, POLSKA, w pokoju 1201
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Uwaga: Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Wskazany w pkt IV.2.6 okres 2-miesięczny wynika z braku
Możliwości zamieszczenia w ogłoszeniu okresu wyrażonego w dniach. Szczegółowe informacje i wymagania
Zamawiającego zawierają dokumenty zamówienia-SIWZ. ### Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
Postępowaniu. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o
Udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi żadna z przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Pzp oraz wskazana przez Zamawiającego w rozdz. Va SIWZ fakultatywna przesłanka, o której
Mowa w art. 24 ust. 5pkt 2,4,8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w art. 24 ust. 7-10 i 12
ustawy Pzp
A. Oświadczenia i dokumenty dołączane przez wykonawcę do oferty: 1) aktualne na dzień składania
Oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”,
Sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
Spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
„JEDZ” dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
„JEDZ” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
Z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2)
Zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, do oddania Wyk., do
Dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wyk. polega na zdolnościach

25/02/2020
S39
https://ted.europa.eu/
TED

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 10

Dz.U./S S39
25/02/2020
91298-2020-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9 / 10

Lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3)
Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta oraz dołączone do niej oświadczenia i dokumenty są podpisane
Przez osobę nie wymienioną jako osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w ogólnodostępnych,
bezpłatnych rejestrach dotyczących Wyk.
B. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
Ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667):
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
Do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli
Odrębne oferty. Wzór ww. oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej przez Zamawiającego
Jednocześnie z zamieszczeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
C. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego: w celu wykazania braku podstaw
Wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
Złożenia oświadczeń i dokumentów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
Sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
Zamówienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem, w §5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt
9, pkt 10. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
Określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia, w odniesieniu do tych podmiotów,
dokumentów
Określonych w Rozporządzeniu w §5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
Miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa ww. dokumenty zgodnie z §7 ust. 1-3
Rozporządzenia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje dot. term. składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się:1) w term. 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zam. stanowiącej podst. jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 zd. 2 albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zam. jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8; 2) w
terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zam. stanowiącej podst. jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określ. w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni– jeżeli zostały przesłane w
inny sposób – w przypadku gdy wart. zam. jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst.
art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zam., a jeżeli postęp. jest prowadzone w trybie przetargu
nieogr., także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub
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zamieszczenia SIWZ na str. int. – jeżeli wartość zam. jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podst. art. 11 ust. 8; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1)
w przypadku zam., których wartość jest równa lub przekracza kwoty określ. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.
8 – w term. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podst. jego wniesienia; 4. Jeżeli zam. nie opublikował ogł.o
zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wyk. zawiad. o wyborze oferty najk. lub nie
zaprosił wyk. do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie
wnosi się nie później niż w term.: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP albo 30 dni od dnia publikacji w DUUE
ogłoszenia o udz. zam., a w przypadku udzielenia zam. w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zam. z wolnej ręki
albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udz.zam. z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia um., jeżeli
zam.: a) nie opublikował w DUUE ogł. o udz. zam.; albo b) opublikował w DUUE ogł. o udz. zam., które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zam. w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 5. W
przyp. wniesienia odwołania wobec treści ogł. o zam. lub postanowień SIWZ zam. może przedłużyć tso lub
termin składania wniosków. Każdemu Wyk., a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zam. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp dla postęp. powyżej kwoty określ.
przepisach wykon. wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp
środki ochrony prawnej wobec ogł. o zam. oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/ +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/02/2020
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