
Warszawa: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku CIOP-PIB w
Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, polegających na wykonaniu remontu

pomieszczenia nr 630 na VI-tym piętrze, remoncie pomieszczeń laboratoryjnych,
pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz w Zakładzie Ochron Osobistych przy ul.

Wierzbowej 48 w Łodzi
Numer ogłoszenia: 178211 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy , ul. Czerniakowska 16, 00-701
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, faks 22 623 36 93.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku CIOP-PIB w
Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, polegających na wykonaniu remontu pomieszczenia nr 630 na VI-tym piętrze, remoncie
pomieszczeń laboratoryjnych, pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz w Zakładzie Ochron Osobistych przy ul. Wierzbowej 48 w
Łodzi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w
budynku CIOP-PIB w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, polegających na wykonaniu remontu pomieszczenia nr 630 na
VI-tym piętrze, remoncie pomieszczeń laboratoryjnych, pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz w Zakładzie Ochron Osobistych
przy ul. Wierzbowej 48 w Łodzi, zgodnie z Projektem Aranżacji Wnętrza, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 2 do SIWZ, Kosztorysem Nakładczym - Załącznik nr 3 do
SIWZ. Wykonywanie prac remontowych będzie odbywało się poza godzinami pracy Instytutu, tj. poza godzinami 7.45 - 16.15 w
dni powszednie. Wylewki samopoziomujące oraz wymianę posadzki z paneli podłogowych w korytarzach i ciągach
komunikacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać tylko w piątki po godz. 16-tej oraz w soboty i niedziele. Projekt
Aranżacji Wnętrza - Załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 2
do SIWZ, Kosztorys Nakładczy - Załącznik nr 3 do SIWZ do odbioru w siedzibie CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16, Warszawa,
w pokoju nr 326, w godz. 8.00 do 16.00. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót remontowo-budowlanych
najpóźniej 7 dni od dnia podpisania umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających obejmujących remont holu w Warszawie, przy ul.
Czerniakowskiej 16. Wartość robót uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
Wynagrodzenie za roboty uzupełniające będzie rozliczone według stawek roboczogodziny i wielkości narzutów
określonych w ofercie Wykonawcy, a ceny materiałów według średnich cen materiałów określonych w Informacji o
cenach materiałów budowlanych Sekocenbud zeszyt II kwartał 2010 r.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1, 45.42.00.00-7,
45.40.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł.
III.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

Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp - Załącznik nr 6 do SIWZ

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

Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp - Załącznik nr 6 do SIWZ

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

Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp - Załącznik nr 6 do SIWZ

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

Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp - Załącznik nr 6 do SIWZ

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

Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp - Załącznik nr 6 do SIWZ

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  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i
doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego,  że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo
ukończone

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

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

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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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

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

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą: 1) oświadczenie, ze Wykonawca zapoznał się z
warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń na formularzu oferty
- zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; 2) wypełniony i potwierdzony przez Wykonawcę Kosztorys Nakładczy - Przedmiar
Robót, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) podpisaną przez przedstawiciela Wykonawcy Specyfikację Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 2 do SIWZ; 4) dokument potwierdzający wpłatę wadium; 5)
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego-cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku
podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy
konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia
także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej
SIWZ. Wymagane powyżej dokumenty Wykonawca złoży w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawomocnioną.
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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona 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: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciop.pl -
aktualności - zamówienia publiczne wszczęte
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny Instytut Ochrony Pracy -
Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa III piętro, pok. 326.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2010 godzina 10:00,
miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa III piętro,
pok. 335.
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
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