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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188626-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty instalacyjne elektryczne
2018/S 083-188626
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
Polska
E-mail: zamowienia@mon.gov.pl
Faks: +48 261840642
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.mon.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu w kompleksie
wojskowym w Warszawie, nr sprawy 18/ZP/18

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Kod NUTS PL911

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
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1. Przedmiotem zamówienia jest newralgiczna robota budowlana polegająca na modernizacji i rozbudowie
systemu kontroli dostępu-budowie instalacji depozytorów kluczowych w kompleksie wojskowym w
Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niejawnej dokumentacji projektowokosztorysowej
3. W realizacji przedmiotu umowy występują następujące rodzaje czynności związane z wykonaniem robót
budowlanych, które wymagają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
1) rodzaje czynności realizowanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne:
a) czynności związane z kierowaniem budową, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo budowlane (kierownik
budowy),
2) czynności związane z kierowaniem robotami budowlanymi i ich nadzorowaniem, o których mowa w art. 22
ustawy Prawo budowlane (kierownicy robót budowlanych) w specjalnościach:
a) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
b) konstrukcyjno-budowlanej,
3) rodzaje czynności realizowanych przez osoby wykonujące roboty budowlane na terenie budowy zgodnie z
art. 3 ust. 7 ustawy Prawo budowlane:
a) czynności związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych (CP 45310000-3),
b) czynności związane z instalowaniem infrastruktury okablowania (CPV 45314300-4),
c) czynności związane z układaniem kabli (CPV 45314310-7),
d) czynności związane z wykonywaniem systemu kontroli dostępu (CPV 42961100-1)
e) czynności związane z szkoleniem pracowników (CPV 79632000-3).
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45310000, 45314300, 45314310, 42961100, 79632000

II.1.7)

Informacje na temat podwykonawstwa

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 300 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 90 000,00 PLN (słownie
złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
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2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Bankowy Zamawiającego nr:
16 1010 1010 0041 8313 9120 0000
Wadium w formie pieniężnej musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie
znaku sprawy: 18/ZP/18.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa ustawa.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa
dostaw i bezpieczeństwa informacji:

III.1.5)

Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia),
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Wykonawca musi wykazać, że
posiada:
1. wydane na podstawie ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych ważne świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli
co najmniej „poufne”. W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum:
a) ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” – co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum),
b) ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia potwierdzające zdolność
do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” - pozostali z Wykonawców (członków
konsorcjum),
2. ważną koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1432 z póź. zm) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie

28/04/2018
S83
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 10

Dz.U./S S83
28/04/2018
188626-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

4 / 10

zabezpieczenia technicznego. W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum, koncesję
musi posiadać ten Wykonawca (członek konsorcjum), którego pracownicy będą wykonywać prace polegające
na:
a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i
mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i
awaryjnym otwieraniu w miejscu zainstalowania, zgodnie z art. 3. ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia,
II. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w:
1. wydanym na podstawie ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych ważnym świadectwie
bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli
co najmniej „poufne”. W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum:
a) ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” – co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum),
b) ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia potwierdzające zdolność
do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” - pozostali z Wykonawców (członków
konsorcjum),
2. ważnej koncesji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1432 z póź. zm) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie
zabezpieczenia technicznego. W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum, koncesję
musi posiadać ten Wykonawca (członek konsorcjum), którego pracownicy będą wykonywać prace polegające
na:
a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i
mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i
awaryjnym otwieraniu w miejscu zainstalowania, zgodnie z art. 3. ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia,
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Wykonawca musi wykazać,
że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN.
II. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w:
1) dokumencie potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia)

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do
ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Wykonawca musi wykazać, że:
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1. do realizacji zamówienia skieruje jednego kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi co najmniej z ograniczeniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego:
a) zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego,
b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z
określonym w nim terminem ważności,
c) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
do 1kV na stanowisku dozoru,
d) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej
„poufne”,
2. do realizacji zamówienia skieruje co najmniej jednego instalatora, posiadającego:
a) zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego,
b) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalowania systemów alarmowych,
c) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie systemu kontroli dostępu Andover Continuum na
poziomie – C3a - Continuum – kontrola dostępu,
d) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
do 1kV na stanowisku co najmniej eksploatacji,
e) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej
„poufne”.
3. Zamawiający dopuszcza skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno na etapie składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jak i w trakcie obowiązywania umowy, inne osoby niż
wymienione w pkt. 1 i 2, jakimi dysponuje Wykonawca.
4. Osoby realizujące prace związane z instalowaniem, podłączeniem i uruchomieniem urządzeń, systemów
ochrony technicznej muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony
technicznej oraz dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalowania systemów
alarmowych.
5. Pozostałe osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać ważne poświadczenie
bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub pisemne
upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy) uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, o którym mowa w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie
informacji niejawnych.
6. Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne zaświadczenie
o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, wydanym na podstawie art. 19 ust. 1 i art.
20 ust. 1 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zgodnie ze wzorem określonym w
załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2010 roku w sprawie wzorów zaświadczeń
stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania
kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego (Dz. U. nr 258, poz. 1751) lub rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.10.2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U z 2014 r., poz. 1483).
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7. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył jedną robotę budowlaną, w zakres której wchodziło wykonanie systemu depozytorów kluczowych wraz
z systemem master key. Wartość wykonanego systemu - 500 000 PLN brutto
II. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w:
1) wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu),, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty;
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić
do ich wykluczenia)
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3 i liczba maksymalna 15
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający określa nw. kryteria selekcji
ograniczonej liczby Wykonawców: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
będzie większa niż 15, Zamawiający dokona zgodnie z ustawą badania złożonego wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentu – wykaz robót. Na tej podstawie Zamawiający dokona
selekcji Wykonawców kierując się następującymi zasadami: 1. Zamawiający zsumuje wartości brutto robót
wykazanych w kolumnie nr 4 wykazu robót, spełniających wymagania określone w warunku udziału w
postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej. Do złożenia oferty zostanie zaproszonych
15-stu Wykonawców, których zsumowana wartość brutto, o której mowa wyżej, będzie największa zgodnie z
malejącą kolejnością. 2. Zamawiający podczas sumowania wartości brutto ww. robót budowlanych nie będzie
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brał pod uwagę robót budowlanych wykazanych w dokumencie Wykaz robót, uzupełnionym z zastosowaniem
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn
zm.), zwanej dalej ustawą, (powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w uzupełnionym w trybie art.
26 ust. 3 ustawy wykazie przedstawi te same roboty budowlane co w pierwotnym wykazie załączonym do
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 3. Jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentu Wykaz
robót, Zamawiający uzna sumę wartości robót budowlanych, jako 0 PLN. 4. Jeżeli żadna z robót budowlanych
wykazanych w załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumencie –Wykaz
robót nie będzie spełniała wymagań określonych w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności
technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna sumę wartości robót budowlanych, jako 0 PLN. 5. W przypadku,
gdy dwóch lub więcej Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jednocześnie zsumowana
wartość robót budowlanych będzie taka sama, i nie ma obiektywnego sposobu na ich sklasyfikowanie na
odrębnych pozycjach, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty wszystkich tych Wykonawców mając na
uwadze wyrażoną w art. 7 ustawy zasadę uczciwej konkurencji równego traktowania Wykonawców.
IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
18/ZP/18

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.5.2018 - 15:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 131e ust. 1 ustawy wykluczy:
1) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy, z wyłączeniem wykonawców skazanych za
przestępstwo, o którym mowa w art. 181–188 i art. 189a ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny, i pkt 14, gdy
osoba o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13, z
wyjątkiem przestępstw, o których mowa w art. 181–188 i art. 189a ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny;
2) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera
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lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku
z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia
bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.
U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224);
3) wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa
dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia
dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji
niejawnych;
4) wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, o których
mowa w art. 131d ust. 1, z zastrzeżeniem art. 131d ust. 2;
II. Brak podstaw wykluczenia zostanie dokonany zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje
zawarte w:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu - w zakresie pkt. I ust. 1);
2) oświadczeniu Wykonawcy złożonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu - w zakresie pkt. I ust. 2) ÷ 4).
III. Zamawiający nie przewiduje:
— ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
— zawarcia umowy ramowej,
— wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
IV. Informacje dotyczące ochrony informacji niejawnych:
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych zamawiający:
1) zobowiązuje Wykonawcę i podwykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych
znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w trakcie realizacji zamówienia i po jego
zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w
trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w
jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu,
zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
3) zobowiązuje Wykonawcę do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców,
w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że
każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do
których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo;
4) zastrzega prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w
realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa
państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.
V. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 131 h ust. 6 pkt 5
ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia, którego przedmiotem są prace projektowe i/lub roboty budowlane w zakresie
i rodzaju robót pozostających w zgodności z projektem.
VI. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy).
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VII. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej
kopercie, która powinna być zaadresowana następująco:
Ministerstwo Obrony Narodowej.
Departament Administracyjny.
Al. Niepodległości 218.
00-911 Warszawa
Z oznakowaniem:
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie roboty budowlanej polegającej na
modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu w kompleksie wojskowym w Warszawie, nr sprawy 18/
ZP/18. Nie otwierać przed 29.5.2018 r., godz. 15.00”.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
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2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej;
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.4.2018
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