OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR MZ-AGZ-270-10727/AB/13
Warszawa: Wykonanie projektu budowlanego
Numer ogłoszenia w BZP: 235571 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia , ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 6349389, faks 22 6349638.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mz.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu
budowlanego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Część I zamówienia - wykonanie projektu budowlanego adaptacji klatki
schodowej, usytuowanej wewnątrz zabytkowego budynku Ministerstwa Zdrowia przy
ul. Miodowej 15 w Warszawie dla potrzeb instalacji nowego dźwigu osobowego
przystosowanego dla transportu osób niepełnosprawnych, w ramach aranżacji wejścia
do budynku przy ul. Miodowej 15; Część II zamówienia - wykonanie projektu
budowlanego remontu zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiekcie przy
ul. Długiej 38/40 w Warszawie; zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
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 prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie należycie wykonał: Część I zamówienia - co najmniej 2
projekty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 30 000 PLN brutto każda; Część II zamówienia - co najmniej 2
projekty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 25 000 PLN brutto każda

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował: Część I zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania dokumentacji
projektowej

w

specjalności

architektoniczno-konstrukcyjnej

i

instalacji

elektrycznej, niezbędnych do wykonania usługi zgodnie z ustawą Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr. 207, poz. 2016 z póź zm.);
Część II zamówienia - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
wykonywania dokumentacji projektowej w specjalności architektoniczno-

konstrukcyjnej, niezbędnych do wykonania usługi zgodnie z ustawą Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr. 207, poz. 2016 z póź zm.)
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku

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:
•

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, dot. usług wskazanych
w pkt. III.3.2);

•

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

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;

•

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 ubezpieczenia 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;

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:
•

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;

•

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;
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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące
wspólnie, będą one zobowiązane, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy
regulującej

ich

współpracę.

Wykonawca,

którego

oferta

zostanie

uznana

za

najkorzystniejszą, będzie zobowiązany, przed podpisaniem umowy do dostarczenia
zamawiającemu: - oświadczenia projektanta, że zobowiązuje się do ewentualnych
uzgodnień i wyjaśnień dotyczących wykonanego projektu budowlanego z Biurem
Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie w zakresie niezbędnym do uzyskania
przez Zamawiającego postanowienia (część I i II zamówienia); - oświadczenia projektanta,
że zobowiązuje się udzielać bezzwłocznie wyjaśnień uczestnikom postępowania
przetargowego w czasie wyłaniania wykonawcy robót objętych dokumentacją przetargową
(część I i II zamówienia); - oświadczenia projektanta, że zobowiązuje się do uzgodnienia
dokumentacji dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa (część I zamówienia); - oświadczenia projektanta,
że zobowiązuje się do uzyskanie decyzji z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
w Warszawie na prowadzenie prac budowlanych (część I zamówienia); Oświadczenie
o ustanowieniu pełnomocnika, jeżeli dotyczy
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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mz.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 00-952
Warszawa ul. Miodowa 15, pok. 046.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Ministerstwo Zdrowia 00-952 Warszawa ul.
Miodowa 15, pok. 139.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego adaptacji klatki schodowej,
usytuowanej

wewnątrz

zabytkowego

budynku

Ministerstwa

Zdrowia

przy

ul. Miodowej 15 w Warszawie dla potrzeb instalacji nowego dźwigu osobowego
przystosowanego dla transportu osób niepełnosprawnych, w ramach aranżacji wejścia
do budynku przy ul. Miodowej 15; Wymagany termin realizacji zamówienia: Etap I do dnia 16 grudnia 2013 r. Etap II - do dnia 30 kwietnia 2014 r..
•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

•
•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego remontu zewnętrznych ciągów
komunikacyjnych w obiekcie przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie; Wymagany termin
realizacji zamówienia- 25 dni od dnia podpisania umowy.

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.

•
•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

