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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie obowiązkowe

X

Zamieszczanie nieobowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego

X

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
Adres pocztowy:
ul. Wiejska 10
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Województwo:
Warszawa
00-902
Mazowieckie
Tel.:
Faks:
22 695 23 40
22 695 28 62
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.prezydent.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
(jeżeli dotyczy):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego

Uczelnia publiczna
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
X Inny (proszę określić): Instytucja Gospodarki
budżetowej

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja (przebudowa) instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Pałacu
Prezydenckiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

X

Dostawy

Usługi

II.1.3)
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (przebudowa) instalacji wentylacji i klimatyzacji
pomieszczeń Pałacu Prezydenckiego.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
a)

montaż na poddaszu nowych central klimatyzacyjnych wraz z rozprowadzeniem nowych kanałów
oraz nawiewników;

b)

montaż klimakonwektorów w pomieszczeniach reprezentacyjnych;

c)

zasilenie urządzeń w ciepło technologiczne i wodę lodową;

d)

włączenie nowych układów klimatyzacyjnych do istniejącego systemu BMS i SAP;

e)

montaż instalacji sygnalizacji zanieczyszczenia nawiewowego powietrza.

f)

Uruchomienie i regulacja wykonanych instalacji.

Zgodnie z zaleceniami konserwatora kanały wentylacyjne i elementy nawiewowo-wyciągowe zostaną
ukryte w ścianach pomieszczeń.
3. Prace, o których mowa w pkt. 1 i 2 należy wykonać w oparciu i w zgodzie z:
a)

Projektem budowlanym – Architektura,

b)

Projektem budowlano – wykonawczym – Pomosty pod urządzenia wentylacyjne,

c)

Projektem wykonawczym – Architektura,

d)

Projektem wykonawczym – Technologia,

e)

Projektem wykonawczym wymiany klimakonwektorów w pomieszczeniach
w skrzydle głównym oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w Kaplicy,

f)

Projektem wykonawczym wymiany klimakonwektorów w pomieszczeniach na parterze w skrzydle
głównym oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w Kaplicy – część instalacyjna,

g)

Projektem wykonawczym wymiany klimakonwektorów w pomieszczeniach na parterze
w skrzydle głównym oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w Kaplicy – część elektryczna
i automatyka,

h)

Projektem wykonawczym – instalacje elektryczne dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji,

i)

Projektem wykonawczym – instalacje rurowe dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji,
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na

parterze

j)

Specyfikacją wykonania i odbioru robót – roboty budowlane,

k)

Specyfikacją wykonania i odbioru robót – wymiana klimakonwektorów w pomieszczeniach na
parterze w skrzydle głównym oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w kaplicy,

l)

Specyfikacją wykonania i odbioru robót – wymiana klimakonwektorów w pomieszczeniach na
parterze w skrzydle głównym oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w kaplicy – część
instalacyjna,

m)

Specyfikacją wykonania i odbioru robót – wymiana klimakonwektorów w pomieszczeniach na
parterze w skrzydle głównym oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w kaplicy – część elektryczna
i automatyka,

n)

Specyfikacją wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne dla potrzeb wentylacji
i klimatyzacji

o)

Specyfikacją wykonania i odbioru robót – instalacje rurowe dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji,

p)

Przedmiarami robót dla inwestycji realizowanej na podstawie projektu wykonawczego, wymiany
klimakonwektorów w pomieszczeniach na parterze w skrzydle głównym oraz instalacji wentylacji
i klimatyzacji w Kaplicy: branża budowlana, część instalacyjna, część elektryczna i automatyka,

q)

Decyzją nr 295/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Wojewody Mazowieckiego,

r)

Decyzją nr 2039 N/14 z dnia 30 września 2014 r. Stołecznego Konserwatora Zabytków,

s)

Decyzją nr 2628 N/14 z dnia 15 grudnia 2014 r. Stołecznego Konserwatora Zabytków.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Pałac Prezydencki ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, Warszawa.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

45.30.00.00-0
45.31.10.00-0
45.33.12.00-8

Dodatkowe
przedmioty

45.21.23.50-4

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):
nie X
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

tak

tak

liczba części:

nie X

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA2)
Okres w miesiącach:

•4

lub

dniach:

•••

lub
data rozpoczęcia:

•• /• •/• •• • (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: • • /•• /•• • •
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1)

(dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych).

III. 2) ZALICZKI
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnień.
III. 3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien udokumentować wykonanie* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch
najważniejszych robót budowlanych w tym przynajmniej jednej w budynkach wpisanych do rejestru
zabytków nieruchomych ***** o łącznej wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto. (załącznik nr 3
dostępny na stronie Zamawiającego)
Zamawiający za jedną najważniejszą robotę budowlaną uzna wykonanie budowy** lub przebudowy*** lub
remontu**** instalacji wentylacji lub klimatyzacji o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto.
Ponadto Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez
wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do
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wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej (załącznik nr 4 dostępny na stronie
Zamawiającego):
a) jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, która:
 posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych na budowie;
 zrealizowała co najmniej 3 kontrakty, jako kierownik budowy z czego 2 realizowane były na
obiektach zabytkowych;
 odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych
***** i podlegających ochronie przez konserwatora zabytków******;
 znajduje się na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego;
b) jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
elektrycznych, która:
 posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych na budowie;
 zrealizowała co najmniej 2 kontrakty, jako kierownik robót elektrycznych;
 znajduje się na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego;
c) jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która:
 posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych na budowie;
 zrealizowała co najmniej 2 kontrakty, jako kierownik robót sanitarnych;
 znajduje się na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego;
d) 4 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych (grupa 1) uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych do 1kV
(montażu) w tym co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia kontrolno-pomiarowe;
e) 4 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacji w zakresie urządzeń wentylacji,
klimatyzacji i chłodnictwa (grupa 2) uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przy
urządzeniach powyżej 50 kW (montażu) w tym co najmniej 1 osobę posiadająca uprawnienia
kontrolno-pomiarowe;
f)

3 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie obsługi technicznej, demontażu oraz naprawie
urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (świadectwo kwalifikacji).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwaga!
*

**
***

Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana
w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako wykonana zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego
sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
Przez budowę należy rozumieć wykonanie budynku w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę
i nadbudowę.
Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
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charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź
liczba kondygnacji.
****
Przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
*****
Przez zabytek nieruchomy Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będący
dziełem człowieka lub związany z jego działalnością i stanowiący świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia,
których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną
lub naukową.
****** Przez obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości
będący dziełem człowieka lub związany z jego działalnością i stanowiący świadectwo minionej epoki
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową.

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:

•

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;

X 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;

•

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
__________________________________________________________________________________

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;

•

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
__________________________________________________________________________________

•

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami;

•

opis

urządzeń

technicznych

oraz

środków

organizacyjno-technicznych
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zastosowanych

przez

wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego
posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

•

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

x

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 dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;

X

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

•

sprawozdanie finansowe w całości • / w części • , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 • / 2 • / 1 • lata/ rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie;

•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

•

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:

•

sprawozdanie finansowe w całości • / w części • , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 • / 2 • / 1 • lata/ rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie;

•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

•

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;

•

inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
x

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

x 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 a rt. 2 4 u st. 1 p kt 2 u stawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
x

x

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 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
ubezpieczenie 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;

x

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

x

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

x

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

x Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał 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:
x 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;
x 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;
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x nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.3.2)
x zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
x zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy – wystawione 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
x
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. 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 dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi
zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

•

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy
z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych
na odpowiednich normach europejskich;

•

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy
z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania
środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane
lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania
środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez
podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi
normami dotyczącymi certyfikacji
inne dokumenty

•

……………………………………………………………………………………………………………………..
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 dostępny na
stronie Zamawiającego).
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. III.3
ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
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oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów żąda:
a) dokumentów dotyczących zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b) dokumentów dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i
okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.7)
ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć
oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu
właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
– jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

x

Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców:
5
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert,
gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż
określona w ogłoszeniu o zamówieniu
1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. III.4) na podstawie
złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i na podstawie złożonych
dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków.
2. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie: warunków udziału
w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich
złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,
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5.
6.

7.
8.
9.

z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
W przypadku, gdy liczba Wykonawców będzie większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi
do złożenia ofert Wykonawców, którzy wykażą najwyższą łączną wartość wykonanych robót
budowlanych ponad te roboty, które zostały wykazane na potwierdzenie spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia oraz złożą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. ( załącznik nr
3A dostępny na stronie Zamawiającego).
Przez robotę budowlaną, o której mowa w pkt 6 Zamawiający rozumie budowę lub przebudowę lub
remont instalacji wentylacji lub klimatyzacji o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.
Przy klasyfikacji Wykonawców do dalszego etapu Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Łączna wartość wykonanych robót budowlanych - 100%
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
łączna badana wartość wykonanych robót
Ocena = ----------------------------------------------------------- x 100
łączna maksymalna wartość wykonanych robót

10. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają w/w warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż
określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert3

)

Najniższa cena

lub
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

X

Kryteria

Znaczenie4)

1. Cena

90

2. Okres gwarancji

10

3.
4.
5.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
adres strony, na której będzie prowadzona:
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IV. 3) ZMIANA UMOWY
X 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. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy
dotyczą one konieczności przedłużenia (zmiany) terminu umownego z powodu:
a)

istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

b)

wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy
przez doświadczonego Wykonawcę robót,

c)

warunków

atmosferycznych,

w

szczególności

klęsk

żywiołowych

uniemożliwiających

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń dokonywania odbiorów,
brak możliwości dojazdu do obiektu;
d)

okoliczności dotyczących Zamawiającego, w szczególności:
 wstrzymania robót przez Zamawiającego,
 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
 przekazania placu budowy z opóźnieniem.

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować
Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy lub stosownym protokole
wpisem

Kierownika

budowy,

potwierdzonym

przez

Inspektora

Nadzoru

Inwestorskiego

lub

Przedstawiciela Zamawiającego.
3. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają
niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w pkt. 22.1 termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak jak o okres trwania tych okoliczności. Ciężar
udowodnienia faktu w takim układzie spoczywa na Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany osobowe tj. zmianę osób, przy pomocy których wykonawca realizuje
przedmiot

umowy,

na

inne

legitymujące

się

co

najmniej

równoważnymi

uprawnieniami

i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego.
6. Zmiany osobowe nie wymagają aneksowania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

12/15

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja
o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli
zamawiający przewiduje nagrody:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli

dotyczy):

Data: 10/06/2015 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 11:00
Miejsce:
Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa – Kancelaria Główna, wejście D
IV.4.5) Termin związania ofertą
Do:

••/••/••• • (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli
dotyczy):

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):
Licytacja jednoetapowa

czas trwania:____________________________

Licytacja wieloetapowa
etap nr

czas trwania etapu

wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu
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IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli

dotyczy):
Data:

••/••/••• •

(dd/mm/rrrr)

Godzina:

Miejsce:
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji
elektronicznej):

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/sp. cywilne):
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie wykonywać część
zamówienia, do których wykonania:
 odpowiednie przepisy wymagają posiadania uprawnień;
 Zamawiający opisał sposób oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia,
każdy z nich musi wykazać, iż posiada uprawnienia do wykonania części zamówienia, którą będzie
wykonywał oraz posiada wymagana wiedzę i doświadczenie dotyczącą części zamówienia,
przewidzianego Wykonawcy do wykonania.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego dokumenty wymienione pkt. III.3.1, III.3.2, III.4.2, III.4.4 i III.6.1 składa każdy
z Wykonawców oddzielnie a pozostałe składane są wspólnie.
4. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do
oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
kopii.
5. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy,
Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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Druki do postępowania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu składają w siedzibie Zamawiającego
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami, o których mowa
w ogłoszeniu o zamówieniu w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na
adres:
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
z dopiskiem „wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie modernizacji

(przebudowy) instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Pałacu Prezydenckiego [znak
sprawy 3/2015/CO]- nie otwierać przed dniem 10 czerwca 2015 r. godz. 12.00”.
Na kopercie należy podać dane Wykonawcy.
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
tak
1)
2)
3)
4)

nie x

W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu
wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.
Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.
Można nie wypełniać pkt IV.2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.
W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, ustalić
znaczenia kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
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