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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330864-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2019/S 135-330864
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: Marta Kocot
E-mail: m.kocot@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: 1/07/2019/B

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w
podziale na 4 części
Część zamówienia nr I: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. pomorskiego i woj.
warmińsko-mazurskiego”.
Część zamówienia nr II: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. podkarpackiego, woj.
małopolskiego”.
Część zamówienia nr III: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. zachodniopomorskiego,
woj. wielkopolskiego i woj. lubuskiego”.
Część zamówienia nr IV: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie całej Polski”.

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. pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót określonych niniejszym postępowaniem będzie wykonywany w budynkach służb porządku
publicznego i użyteczności społecznej, z przewagą obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w
szczególności w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i zakłady karne) obrębie województw
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w szczególności w miejscowościach: Gdańsk, Wejherowo,
Starogard Gdański, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Elbląg, Braniewo, Iława, Olsztyn, Działdowo, Szczytno,
Barczewo, Kamińsk, Dubliny, Kikity. 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.

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
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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
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Kod NUTS: PL21

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót określonych niniejszym postępowaniem będzie wykonywany w budynkach służb porządku
publicznego i użyteczności społecznej, z przewagą obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w
szczególności w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i zakłady karne).
Zamawiający przewiduje realizację robót w konkretnych obiektach znajdujących się w obrębie województw
podkarpackiego, małopolskiego, w szczególności w miejscowościach: Baligród, Chmielów, Dębica, Hoczew,
Jasło, Komańcza, Medyka, Przemyśl, Rzeszów, Uherce Mineralne, Kraków, Nowy Sącz, Nowy Wiśnicz, Tarnów,
Trzebinia.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.

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
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. zachodniopomorskiego, woj. wielkopolskiego i woj.
lubuskiego.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL41
Kod NUTS: PL43

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót określonych niniejszym postępowaniem będzie wykonywany w budynkach służb porządku
publicznego i użyteczności społecznej, z przewagą obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w
szczególności w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i zakłady karne).Zamawiający przewiduje
realizację robót w konkretnych 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.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.

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 całej Polski.
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Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót określonych niniejszym postępowaniem będzie wykonywany w budynkach służb porządku
publicznego i użyteczności społecznej, z przewagą obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w
szczególności w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i zakłady karne) na terenie całej Polski.
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.

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 dwie 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.
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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, robót
budowlanych odpowiadającą przedmiotowi zamówienia odpowiednio:
a) 3 robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00
PLN brutto dla I, II i III części (każda z części oddzielnie);
b) 1 robota budowlana odpowiadająca przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN
brutto i 2 na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN brutto (w tym jedna dla robota budowlana w budynku
wpisanym do rejestru zabytków i jedna w obiekcie z grupy budynków: ośrodki zamknięte, sądy i prokuratury) –
część IV.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.
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 2019 r., poz. 1186) wraz z oświadczeniem w sprawie posiadania
wymaganych uprawnień, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ, jedną 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
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2019
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:
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: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, POLSKA, sala
konferencyjna
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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:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości
Część I 500 000,00 PLN;
Część II 500 000,00 PLN;
Część III 500 000,00 PLN;
Część IV 1 000 000,00 PLN.

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:
11/07/2019
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