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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134753-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty na placu budowy
2020/S 057-134753
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Dzielnicy Targówek
Adres pocztowy: ul. Kondratowicza 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-983
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Mioduszewska
E-mail: przetargi@targowek.waw.pl
Tel.: +48 224438701
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umw.ezamawiajacy.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.targowek.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
„Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki
oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim” w ramach zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja Parku
Bródnowskiego”
Numer referencyjny: P-11/20

II.1.2)

Główny kod CPV
45113000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach
wodnych wraz z dostosowaniem niecki oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim”.
2. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót oraz stawiane im wymagania, opisuje
dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ składająca się z:
1) projekt konserwacji niecki zbiornika wodnego;
2) projekt wykonawczy instalacji uzdatniania wody w zbiorniku – branża sanitarna;
3) projekt wentylacji z ogrzewaniem – branża sanitarna;
4) projekt konserwacji niecki – instalacje elektryczne;
5) projekt budowlany budowa budynku technicznego w Parku Bródnowskim w Warszawie;
6) projekt wykonawczy konstrukcja mała architektura – pergola, tarasy, schody terenowe, niecka fontanny,
scena – zakres do wykonania niecka fontanny;
7) projekt wykonawczy branża sanitarna przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do pawilonów I i II przyłącze
kanalizacyjne do fontanny etap I – zakres do wykonania przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do pawilonu I
wraz z zasilaniem w wodę fontanny i poidełka przy fontannie, przyłącza kanalizacyjne do fontanny;
8) projekt wykonawczy technologia fontanny;
9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
10) przedmiary robót.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 788 930.00 PLN

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
45113000
45220000
45223000
45332000
39370000
45310000
45311000
45311200
45317300
45315300
45314310
32400000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach
wodnych wraz z dostosowaniem niecki oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim”. W zakres ww.
zamówienia wchodzą min.: niżej wymienione roboty/ czynności:
a) roboty ziemne i roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu;
b) roboty zbrojarskie i betoniarskie;
c) roboty wykończeniowe;
d) roboty w zakresie izolacji;
e) roboty w zakresie instalacji sanitarnych;
f) roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
g) roboty w zakresie ukształtowania terenu.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
Zamawiający wszystkie kwestie związane z dokumentowaniem zatrudnienia, o którym mowa powyżej,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogu oraz sankcje z tytułu
nie spełnienia tych wymagań, określono we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych w zakresie wykonania robót ziemnych, zbrojarskich, betoniarskich, sanitarnych,
elektrycznych.
10. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w stosunku do wartości zamówienia
podstawowego określono na 30 %. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie
posiadał środki finansowe w ramach przedsięwzięcia.
Zamówienie zostanie udzielone na warunkach umowy podstawowej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena / Waga: 60.00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 788 930.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 120 000 PLN (słownie sto
dwadzieścia tysięcy złotych).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem na rachunku bankowym środków finansowych lub
zdolności kredytowej na łączną kwotę nie mniejszą niż
1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców
składających ofertę wspólnie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania ma
dostarczyć:
— 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.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
— wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem było
wykonanie robót ogólnobudowlanych o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto każde z zamówień w których
zakres wchodziło wykonanie monolitycznych konstrukcji żelbetowych w tym przynajmniej jedno obejmujące
zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem technologii fontanny lub uzdatnianiem wody,
— skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
● jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności architektonicznej, która sprawowała będzie funkcję
kierownika budowy, uprawnienia w nieograniczonym zakresie zgodnie z art. 14 i 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowania robotami w zakresie przewidzianym
opisem przedmiotu zamówienia lub odpowiednie wydane obywatelom innych państw uznane na zasadach
określonych w art. 12a przepisów Prawa budowlanego,
● jedną osobą posiadając ą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,
kanalizacyjnych która sprawowała będzie funkcję kierownika robót, uprawnienia w nieograniczonym
zakresie zgodnie z art. 14 i 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów umożliwiające kierowania robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia lub
odpowiednie wydane obywatelom innych państw uznane na zasadach określonych w art. 12a przepisów Prawa
budowlanego,
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● jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, która
sprawowała będzie funkcję kierownika robót, uprawnienia w nieograniczonym zakresie zgodnie z art. 14 i 16
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowania
robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia lub odpowiednie wydane obywatelom
innych państw uznane na zasadach określonych w art. 12a przepisów Prawa budowlanego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców
składających ofertę wspólnie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania ma
dostarczyć:
— wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ,
— dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacja o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane,
— inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów,
— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych 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 do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem
określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy – zał. nr 4 do SIWZ.

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

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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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: 27/04/2020
Czas lokalny: 09:30

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: 27/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, pok. 301 (III piętro).

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:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą
przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust.1 ustawy.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona dostarczy:
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt13, 14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności.
1. Oferta sporządzona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na platformie zakupowej Zamawiającego i
składa w postaci elektronicznej.
2. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jeśli wniesione jest w innej formie innej niż
pieniężnej.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać załączony do oferty na platformie zakupowej w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/
osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu (gwaranta).
Uwaga! Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować będzie
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
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2) formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, wypełniony
zgodnie ze wskazówkami określonymi w ust. 8,
Załączany do oferty dokument JEDZ musi zostać złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym
Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
a) oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji,
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ust.1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
oraz na platformie zakupowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez
wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
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 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/03/2020
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