Ogłoszenie nr 2021/BZP 00253369/01 z dnia 2021-11-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa (modernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Środkowej 16 w
Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kazimierza 62
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-248
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zmw.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmw.waw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa (modernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Środkowej 16 w
Warszawie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-695c9b1b-3bc7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00253369/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-02 12:43
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zmw-waw.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zmw-waw.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
pod adresem https://zmw-waw.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem.
2) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
3) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg,
jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): • Administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Zarząd Mienia m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul.
Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa.
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• Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy p.
Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e –mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu:
696011969

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 4/TP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa (modernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Środkowej 16 w
Warszawie
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 28
Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi udzielonych na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 12
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu, na dowód czego przedłożą Zamawiającemu Oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawców spełnienia niżej wymienionych warunków:
1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania .
2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku.
3) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania i przedłożenia aktualnej na dzień złożenia oferty
ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej
działalności na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 5 000.000,-zł. (pięć milion złotych)
4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, realizował jako Wykonawca lub Podwykonawca co
najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, polegające
na wykonaniu robót rozbiórkowych, modernizacyjnych, remontowych, ogólnobudowlanych, ze
szczególnym uwzględnieniem robót zwianych z podbiciem fundamentów, wymianą stropów
odcinkowych i drewnianych, robotami instalacyjnymi (elektrycznymi, wodno– kanalizacyjnymi,
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centralnego ogrzewania), w budynkach mieszkalnym wielorodzinnych, użyteczności publicznej
lub budynkach zamieszkania zbiorowego wykonanych w technologii tradycyjnej o łącznej
wartości co najmniej jednej inwestycji w wysokości min. 6.000.000, -zł brutto ( sześć milionów
złotych) i kubaturze jednej z inwestycji o min. 6.000 m3. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego
warunku Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia Oświadczenie- Wykaz robót
budowalnych - Załącznik nr 5 do SWZ wraz z referencjami. Referencje nie są wymagane od
Wykonawców, którzy wykonywali roboty budowlane na rzecz Zamawiającego w okresie
ostatnich 5 lat.
2. Przedstawi Zamawiającemu Oświadczenie o dysponowaniu własnym potencjałem kadrowym
w zakresie osób, posiadających wymagane ustawą – Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm), kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o
łączących strony stosunkach prawnych i utrzyma ich przez cały czas realizacji przedmiotu
zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi informacje
w formie Oświadczenia - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, które wskaże na łączne dysponowanie następującymi
osobami:
a) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 5-cio letnie
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej 2
(dwóch) budynków, o których mowa w ust.2 pkt 4) ppkt 1.
Na potwierdzenie powyższych wymogów Wykonawca załączy do Oświadczenia stosowne
referencje dla Kierownika Budowy w zakresie wymogów opisanych powyżej;
b) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót budowy posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego i posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie lub 1 osobę
przewidzianą do pełnienia funkcji inżyniera budowy posiadającego minimum 2 letnie
doświadczenie zawodowe.
c) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przynależącą do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 3 – letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika robót w zakresie budowy lub remontu budynków w
branży elektrycznej,
d) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierownika
robót w zakresie budowy lub remontu budynków w branży sanitarnej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
zgodnie z SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: zgodnie z SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej Oferty wadium w wysokości: 100.000
(słownie: sto tysięcy złotych0/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach 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. z
2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku City Bank Handlowy
nr rachunku 67103015080000000550041049 z dopiskiem „Wadium – z adnotacją „Przebudowa
(modernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Środkowej 16 w Warszawie”
Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek bankowy określony powyżej przed upływem
terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty
termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zmw-waw.ezamawiajacy.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-18 10:30
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8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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