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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE 

data zamieszczenia w biuletynie UZP: 20.07.2016 nr ogłoszenia 145121-2016 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 

 

 

 

 

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY 

 
I. 1) NAZWA I ADRES:   
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 11, tel. 022 652-93-50, fax. 022 652-93-03. 
• Adres strony internetowej zamawiającego:  
www.piorin.gov.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  nie dotyczy 

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
 

Administracja rządowa. 
 
SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
 

 „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku B w Centralnym Laboratorium w 
Toruniu – SZ-23/06/2016” 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE  
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
 

     Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z remontem 
     wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku B w Centralnym Laboratorium w Toruniu. 
 
 

     II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
  
     Główny kod CPV: 45.00.00.00-7 – roboty budowlane, 
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     Dodatkowe kody CPV: 
 

        45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
     II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: TAK. 
 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 
10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na wykonaniu tego samego rodzaju 
zamówień, które zostały określone w zamówieniu podstawowym. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
 

Zakończenie – do dnia 20 października 2016 roku. 
 
SEKCJA III:   INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  
 

III.1.1.) WADIUM 

 
Jest wymagane w kwocie 10.000,00 zł. 

         
      III.1.2.) ZALICZKI 
 

      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

 
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 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o 
posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

Ocena nastąpi według formuły spełnia – nie spełnia. 
 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
 

       Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
       Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał  
       w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliś okres 
       prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną referencję za  
       wykonanie robót remontowych lub montażowych instalacji elektrycznej  o wartości brutto 
       nie  mniejszej niż 200.000 zł 
 

 Ocena nastąpi według formuły spełnia – nie spełnia. 
 

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

       Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań, dla potwierdzenia spełnienia tego 
        warunku. 
 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli oświadczy że dysponuje:  
 

        osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, zdolną pełnić funkcje kierownika budowy. 
 
Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, 
w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w Rozdział V SIWZ pkt 1. lit. G niniejszej specyfikacji. 

 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji              
ekonomicznej wykonawca winien: 

        złożyć oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającą 
        realizację zamówienia. 

 

 Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie     
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach wyszczególnionych w 
Rozdział V SIWZ pkt 1. lit. C niniejszej specyfikacji oraz oświadczeniu. 

         
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 spełnieniu warunków udziału w   
postępowaniu należy przedłożyć: 

 

                 Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (wg załącz. nr 6). 
 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
        ustawy, należy przedłożyć: 

  1)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

         2)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

        3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego; 

    4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
organu podatkowego; 

 

          5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt. 4- 8 ustawy Pzp; 

 

     6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt. 9 ustawy Pzp. 

          7) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia 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: 

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.6) INNE DOKUMENTY 

 

 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)  
 

 wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru nr 1 ), 
 pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 
 pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych  
osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) (jeżeli dotyczy), 

  sporządzony przez wykonawcę szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem RMS. 
 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie. 

 
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:   
a)  najniższa cena -  60 pkt; 
b)  czas gwarancji -  40 pkt. 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 
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      IV.3) ZMIANA UMOWY 
 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści   
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

 

      Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 
 

Przewidywane możliwości dokonania zmian w umowie i warunki wprowadzania zmian  
zostały określone w Rozdziale XV SIWZ. 

 
     IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  
www.piorin.gov.pl zakładka zamówienia publiczne. 
 
IV.4.2) Termin składania ofert: 04.08.2016 godzina 10:00,  
 

IV.4.3) Miejsce:  ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, al. Jana Pawła 
II 11,  pokój nr 707 (sekretariat), VII p. 
 
IV.4.4) Termin związania ofertą:  30 dni od 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 

 
                
 

                                                                         
Warszawa, dnia 20.07.2016 r.             

 
 
 
 
                                                                          
                                                                                                     Kierownik Zamawiającego 
 
 
                               
 
 
 

                                                                                                      Teresa Stachowicz 

                                                                                             DYREKTOR  GENERALNY 
 


