Piaseczno: Wykonanie robót remontowych budowlano - instalacyjnych
(odtworzeniowych sprzed powodzi) pomieszczeń piwnic oraz dodatkowych zabezpieczeń
przed ponownym zalaniem budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w
Piasecznie przy ul. Kościuszki 14
Numer ogłoszenia: 324346 - 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Piasecznie , ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno,
woj. mazowieckie, tel. 0-22 703 78 00, faks 0-22 703 78 85.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowyw-piasecznie.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd
lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych
budowlano - instalacyjnych (odtworzeniowych sprzed powodzi) pomieszczeń piwnic oraz
dodatkowych zabezpieczeń przed ponownym zalaniem budynku Sądu Rejonowego i
Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót remontowych budowlano - instalacyjnych
(odtworzeniowych sprzed powodzi) pomieszczeń piwnic oraz dodatkowych zabezpieczeń
przed ponownym zalaniem budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie
przy ul. Kościuszki 14..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.12-2, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9,
45.31.20.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wartość i formy wniesienia wadium 1) Zamawiający
wymaga wniesienia wadium. 2) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu
składania ofert, tj. do dnia 18.10.2010 r. do godz. 10.00. Nie wniesienie wadium w tym
terminie powoduje wykluczenie z postępowania. 3) Wadium ustala się w wysokości: - 10 000
zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100). 4) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć
do oferty. 5) Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, b)
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach
bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielonych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
42, poz. 275 z późn. zm.). 6) Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na
rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Piasecznie w Citi Bank nr konta: 75 1030 1508 0000
0008 0397 7011 z adnotacją Wadium - ZP/FIN/07/10 Wykonanie robót remontowych
budowlano - instalacyjnych (odtworzeniowych sprzed powodzi) pomieszczeń piwnic oraz
dodatkowych zabezpieczeń przed ponownym zalaniem budynku Sądu Rejonowego i
Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14. Dowodem wniesienia wadium
będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla
wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego. 7)
Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z
ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na
pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy
oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem
wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z
ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium.
Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez
podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275
z późn. zm.) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności
rozszywania (dekompletacją) oferty np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją Wadium ZP/FIN/07/10 Wykonanie robót remontowych budowlano - instalacyjnych (odtworzeniowych
sprzed powodzi) pomieszczeń piwnic oraz dodatkowych zabezpieczeń przed ponownym
zalaniem budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przy ul.
Kościuszki 14. W przypadku składania przez Wykonawców ofert wspólnych wadium musi
wskazywać wszystkich wykonawców składających ofertę. Dokument wadialny musi zawierać
informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Okręgowego w Warszawie, w
przetargu nieograniczonym na Wykonanie robót remontowych budowlano - instalacyjnych
(odtworzeniowych sprzed powodzi) pomieszczeń piwnic oraz dodatkowych zabezpieczeń
przed ponownym zalaniem budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Piasecznie
przy ul. Kościuszki 14, postępowanie nr ZP/FIN/07/10. 8) Wszelkie koszty związane z
wniesieniem wadium ponosi wykonawca.

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
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia, tj.: legitymującymi się uprawnieniami
budowlanymi do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotu
zamówienia: a) co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, b) co najmniej jedną osobą uprawnioną do
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Każda ze wskazanych osób powinna posiadać aktualne zaświadczeniami o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat, przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 (dwie) roboty
budowlane, w obiekcie użyteczności publicznej (np. sądy, urzędy, banki, itp.),
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym remontowo instalacyjnym pomieszczeń, o wartości minimalnej 100.000,00 zł brutto każda
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100) oraz potwierdzą, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia, tj.: legitymującymi się uprawnieniami
budowlanymi do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotu
zamówienia:
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

a) co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania i nadzorowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -

budowlanej, b) co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Każda ze
wskazanych osób powinna posiadać aktualne zaświadczeniami o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: a) posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00
zł (słownie: sto tysięcy złoty 00/100), b) posiadania środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złoty 00/100). 1.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych
dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

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
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
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
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
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, 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
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
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.
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: http://warszawa.so.gov.pl/zamowienia-publiczne.piaseczno.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd
Rejonowy w Piasecznie Oddział Finansowy 00 - 500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14, pok. 142.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Piasecznie Oddział Finansowy 00
- 500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14, pok. 142.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 18.11.2010.
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

