ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9
sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).
ZAMAWIAJĄCY:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Biuro Dyrektora Generalnego
00-952 Warszawa ul. Miodowa 15
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego
w partiach wjazdowych do budynku przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.
1. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót
zawiera załączony:
1) Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego w partiach wjazdowych do
budynku Ministerstwa Zdrowia,
2) Projekt z uzupełnieniami zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego w partiach
wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia,
3) Formularz przetargowy - przedmiar robót.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wskazanych
w dokumentacji. Za materiały równoważne zamawiający uważa materiały o parametrach,
co najmniej takich, jak parametry materiałów wskazanych w dokumentacji.
2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty będą prowadzone pod
nadzorem autorskim oraz konserwatorskim i powinny być prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z zastosowaniem, przewidzianych dokumentacją, materiałów oraz
z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. Ponadto na wykonawcę jest narzucony obowiązek
sporządzenia sprawozdania z przebiegu prac przy zabytku, który powinien zawierać opis
przeprowadzonych prac wraz z dokumentacją zdjęciową przed, w trakcie i po zakończeniu
robót budowlanych.
3. Wymagany okres gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na okres nie mniej niż 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
UWAGA!
Roboty będzie można wykonywać od poniedziałku do piątku w godz. od 815 do 1615, a poza
tymi godzinami i w innych dniach tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość czasowego
wstrzymania prac w godzinach pracy urzędu.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Do dnia 16 grudnia 2013 r.
DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY:
1. Oferta sporządzona zgodnie z wymogami niniejszych istotnych warunków zamówienia,
według wzoru - załącznik 1.;
2. Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o formularz przetargowy, według wzoru załącznik nr 2.;
3. Wykaz robót budowlanych, (według wzoru - załącznik Nr 3), wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej), co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia,
w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru
zabytków, o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto każda. (do oferty należy
dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku);
4. Oświadczenie o dysponowaniu:
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz posiadającą kwalifikacje określone w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków
ruchomych. (Dziennik Ustaw z 11 sierpnia 2011 Nr 165, poz. 987 ) (do oferty należy
dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku;
5. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości
min. 100 000 zł.;
6. Aktualny - wystawiony nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert
- odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej, na każdej stronie,
za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19.11.2013 r., do godziny
13.00, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
w pok. Nr 139. Koperta powinna być oznaczona następująco „Oferta na wykonanie
zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego - nie otwierać do dnia 19 listopada 2013 r. do
godz.13.30".
2. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 19 listopada 2013 r., o godz. 13.30,
w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15 pok. nr 046.

KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT:
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta jest zgodna
z istotnymi warunkami udzielenia zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów
przy zastosowaniu kryterium: cena - 100%.
Punkty za cenę oblicza sie, przyjmując za podstawę najniższą zaoferowaną kwotę,
przypisując jej 100 punktów.
Ilość punktów dla kolejnej oferty oblicza sie w następujący sposób: (cena najniższej oferty:
cena badanej oferty) x 100 = N punktów.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:
Telefonicznie, faksem lub e-mail.
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Grzegorz Dąbrowski tel. 22 634 94 68, fax. 22 634 94 67 w godzinach 900-1200.
e-mail: g.dabrowski@mz.gov.pl

