
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.warszawa.po.gov.pl 

 

Warszawa: Wykonanie termomodernizacji budynku Prokuratury 
Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33 

Numer ogłoszenia: 108342 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Warszawie , ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 022 2173127, 2173129, faks 022 2173128. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.po.gov.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: Wykonanie termomodernizacji budynku 

Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Branżą budowlana i sanitarna 

Remont strefy elewacji Remont strefy zewnętrznej dachu i przestrzeni stropodachu wentylowanego 

Remont i izolowanie fundamentów Branża elektryczna Demontaż istniejących zwodów na dachu budynku 

Demontaż istniejących przewodów odprowadzających Montaż na budynku projektowanej instalacji 

odgromowej Podłączenie istniejącego uziomu otokowego do projektowanej instalacji odgromowej 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego z elewacji budynku Montaż opraw na zmodernizowanych 

wysięgnikach Montaż opraw oświetleniowych nad wejściem do budynku Demontaż kamer systemu CCTV 

Montaż z podłączeniem kamer CCTV. 

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 

45.41.00.00-4, 45.44.21.80-2, 45.26.12.10-9, 45.31.61.00-6, 45.31.70.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 

000,00 zł słownie piętnaście tysięcy złotych w formie, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

Prokuratury Okręgowej w Warszawie nr konta 78 1010 1010 0402 6613 9120 0000 z adnotacją Wadium 

ZP. 23.2016. Na przelewie należy umieścić informację wadium Termomodernizacji budynku Prokuratury 

Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych 

lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego, na ręce pracownika, który będzie przyjmował oferty. 5. Wadium wnoszone w 

formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościow kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji 

ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać a. 

wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia, b. 

wskazanie beneficjenta , c. określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczeń musi obejmować 

okres związania z ofertą, d. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji musi być równa kwocie wadium, e. 

gwarantować wpłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie. 6. 

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymaganą formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 

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 
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prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy wg. formuły spełnia - nie spełnia na 

podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował min. 1 zamówienie na roboty 

budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku w obiekcie czynnym . 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy wg. formuły 

spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu 

potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunków wymaganych od Wykonawcy wg. formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych 

oświadczeń i dokumentów 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 

wymaganych od Wykonawcy wg. formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych 

oświadczeń i dokumentów 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

jest ubezpieczony z tytułu wszelkich ryzyk od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej do wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia . Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy wg. formuły spełnia - nie spełnia na 

podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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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;  

 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.  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 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;  

 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 
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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;  

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;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

kserokopia polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia Kosztorys ofertowy w 

wersji szczegółowej 

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 - Gwarancja - 10  

IV.2.2) 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych za zgodą Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach zmiany danych adresowych 

stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, 

zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, zmiany terminu 

wykonania zadania oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie 

ma wpływu wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych, niekorzystne warunki 

atmosferyczne itp., konieczności wprowadzania robót zamiennych. zmiana technologii wykonania robót w 

uzasadnionych przypadkach. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.warszawa.po.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa 

w Warszawie, ul. Chocimska 28, pok. nr 129. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2016 

godzina 11:30, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, Dziennik Podawczy. 

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 
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