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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156115-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2019/S 067-156115
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
ul. Kocjana 3
Warszawa
01-473
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Zakrzewska
E-mail: m.zakrzewska@igbmazovia.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.igbmazovia.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.igbmazovia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 4 części
Numer referencyjny: 1/04/2019/B

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
„Umowa ramowa na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 4 części”.Podwykonawstwo w
robotach budowlanych obejmuję realizację robót budowlano montażowych i budowlano-remontowych branży:
ogólnobudowlanej, elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym, telekomunikacji
przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), sanitarnej, w tym w szczególności w budynkach
służb porządku publicznej i użyteczności społecznej, z przewagą robót wykonywanych w obiektach resortu
sprawiedliwości.
2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
Część zamówienia nr I: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. dolnośląskiego i woj.
opolskiego”.
Część zamówienia nr II: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. podkarpackiego, woj.
małopolskiego i woj. świętokrzyskiego”.
Część zamówienia nr III: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. dolnośląskiego i woj. opolskiego”.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Kod NUTS: PL52

II.2.4)

Opis zamówienia:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuję realizację robót budowlano montażowych i budowlanoremontowych branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie
teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), sanitarnej, w
tym w szczególności w budynkach służb porządku publicznej i użyteczności społecznej, z przewagą robót
wykonywanych w obiektach resortu sprawiedliwości oraz w obiektach znajdujących się w obrębie województw
dolnośląskiego i opolskiego, w szczególności w miejscowościach: Dzierżoniów, Głogów, Jelenia Góra, Kłodzko,
Lubań, Oleśnica, Piława Dolna, Strzelin, Świdnica, Wałbrzych, Wołów, Wrocław, Zaręba, Brzeg, Głubczyce,
Grodków, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa, Opole, Prudnik, Strzelce Opolskie, Turawa.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. podkarpackiego, woj. małopolskiego i woj.
świętokrzyskiego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Kod NUTS: PL21
Kod NUTS: PL72

II.2.4)

Opis zamówienia:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuję realizację robót budowlano-montażowych i budowlanoremontowych branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie
teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), sanitarnej, w
tym w szczególności w budynkach służb porządku publicznej i użyteczności społecznej, z przewagą robót
wykonywanych w obiektach resortu sprawiedliwości oraz w obiektach znajdujących się w obrębie województw
podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, w szczególności w miejscowościach: Baligród, Chmielów,
Dębica, Hoczew, Jasło, Komańcza, Medyka, Przemyśl, Rzeszów, Uherce Mineralne, Kraków, Nowy Sącz, Nowy
Wiśnicz, Tarnów, Trzebinia, Kielce, Pińczów

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. podlaskiego i woj. lubelskiego
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Kod NUTS: PL81

II.2.4)

Opis zamówienia:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuję realizację robót budowlano-montażowych i budowlanoremontowych branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie
teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), sanitarnej, w
tym w szczególności w budynkach służb porządku publicznej i użyteczności społecznej, z przewagą robót
wykonywanych w obiektach resortu sprawiedliwości oraz w obiektach znajdujących się w obrębie województw
podlaskiego i lubelskiego, w szczególności w miejscowościach: Białystok, Hajnówka, Łomża, Rutki-Kossaki,
Suwałki, Biała Podlaska, Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin, Opole Lubelskie, Włodawa, Zabłocie,
Zamość.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. zachodniopomorskiego, woj. wielkopolskiego i woj.
lubuskiego
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

04/04/2019
S67
https://ted.europa.eu/
TED

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

4/8

Dz.U./S S67
04/04/2019
156115-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/8

Kod NUTS: PL41
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL43
II.2.4)

Opis zamówienia:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuję realizację robót budowlano-montażowych i budowlanoremontowych branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie
teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), sanitarnej, w
tym w szczególności w budynkach służb porządku publicznej i użyteczności społecznej, z przewagą robót
wykonywanych w obiektach resortu sprawiedliwości oraz w obiektach znajdujących się w obrębie województw
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, w szczególności w miejscowościach: Buniewice,
Choszczno, Goleniów, Kamień Pomorski, Nowogard, Płoty, Stargard, Szczecin, Świnoujście, Koszalin, Tychowo
Bobolice, Szczecinek, Wierzchowo, Kalisz, Koziegłowy, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Pobiedziska, Poznań,
Rawicz, Rosnowo, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wronki, Złotów, Żydowo, Gorzów Wlkp., Gubin,
Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański, Słońsk, Zielona Góra.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy:
Wykazali, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3 000 000,00 PLN, w danej Części. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na
2 bądź więcej części przedmiotu zamówienia, polisa lub inny dokument powinna obejmować sumę gwarancyjną
na kwotę stanowiącą sumę ww. kwot dla tych części.W przypadku wygaśnięcia ważności w/w dokumentu w
trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia aktualnego. W przypadku podmiotów
występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 robót
budowlanych odpowiadającą przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN brutto
każda, dla każdej z części oddzielnie.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.
2 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje
W rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn.
zm.) wraz z oświadczeniem w sprawie posiadania wymaganych uprawnień, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do
SIWZ, 1 osobą dla każdej branży budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane:
a)w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych budownictwa
ogólnego,
b)w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c)w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń w zakresie robót elektrycznych,
d)w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie robót telekomunikacyjnych,
e)w zakresie kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, sala
konferencyjna, POLSKA

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości 500
000,00 PLN, stosownie do każdej danej Części
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym ze
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 (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 310).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale oraz obejmować
cały okres związania ofertą. Oznacza to, iż skuteczne wniesienie wadium w ww. formie wymaga złożenia
dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny
pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania
dokumentu. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest poprzez załączenie pliku do oferty za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu / nie dotyczy SWIFT/BIC /.
4. Wadium powinno zostać złożone w oryginale, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją.
5. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności w skutek zwrotu dokumentu
gwarancji.
6. Wadium wnoszone w pieniądze należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank
Gospodarstwa Krajowego Nr rachunku: 20 1130 1017 0020 1458 9320 0002.
7. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. Na
poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: dotyczy przetargu – Numer Sprawy 1/04/2019/B, „Część ...”.
8. Zwrot wadium; zatrzymanie wadium
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp,
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2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert,
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 8 pkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2019

04/04/2019
S67
https://ted.europa.eu/
TED

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

8/8

