
 

Ogłoszenie nr 502976-N-2020 z dnia 2020-01-15 r.  

Wojskowy Instytut Łączności: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. "Przebudowa i nadbudowa konstrukcji dachu - budynek nr 28 - WIŁ" 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 

wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Łączności, krajowy numer identyfikacyjny 

10099060000000, ul. Warszawska   22A , 05-130  Zegrze Południowe, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 261 885 543, e-mail k.juras@wil.waw.pl, faks 227 822 134.  

Adres strony internetowej (URL): www.wil.waw.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

bip.wil.waw.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe, Kancelaria Jawna  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  



 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w 

ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i nadbudowa konstrukcji dachu - budynek 

nr 28 - WIŁ"  

Numer referencyjny: ZP-2-20-DTO  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na 

przebudowie i nadbudowie dachu budynku nr 28 na terenie Wojskowego Instytutu Łączności 

w Zegrzu Południowym tj: a) robotach demontażowych: demontażu instalacji odgromowej, 

demontażu izolacji typu Roofmate o grubości 12 cm, demontażu obróbek blacharskich: pas 

pod i nadrynnowy, rynien, rur spustowych, rozbiórce czapek kominowych, częściowo 

kominów, zbicie tynków w całości, b) robotach budowlanych: wymurowanie kominów, 

zabezpieczenie siatką stalową otworów wentylacyjnych, wylanie i zazbrojenie siatką stalową 

czapek kominowych o grubości min. 7 cm, otynkowanie całości tynkiem cementowo-

wapiennym, malowanie kominów, wymiana stalowych wywiewników sanitarnych na nowe, 

c) montażu więźby dachowej: przed rozpoczęciem montażu więźby dachowej należy ustalić 

położenie ścianek ażurowych podtrzymujących płyty korytkowe istniejącego dachu, montażu 

murłaty, belek podwalinowych, płatwi, słupów, mieczy i krokwi należy dokonywać ze 

szczególnością starannością i dokładnością, drewno należy zabezpieczyć środkami 

grzybobójczymi, d) pokryciu dachu: ułożenie foli paroizolacyjnej, a na niej należy ułożyć 

wełnę mineralną o grubości 20 cm, na krokwiach należy zamocować folię 

paroprzepuszczalną, a nad nią łaty oraz kontrłaty oraz płyty OSB impregnowane, ułożenie i 

mocowanie blachy powlekanej o grubości 0,55 mm na tzw. rąbek, e) wykonaniu obróbek 

blacharskich: mocowanie rynien oraz rur spustowych z PCV o śr. 15 cm, obróbki wykonać 

należy z blachy powlekanej, kołnierze kominów, pas pod i nadrynnowy, wiatrownice itp., f) 

instalacji odgromowej: każdy komin należy wyposażyć we sporniki pod przewody stalowe o 

średnicy 8 mm, które należy połączyć złączką z pokryciem dachowym, maszty z drutu ponad 

kominem powinny wznosić się min. 60 cm ponad powierzchnię czapki betonowej, blachę 

należy połączyć pod istniejące piony odgromowe budynku, po wykonaniu instalacji 

piorunochronnej wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych pomiarów i 

dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, którą stanowią: metryka urządzenia 

piorunochronnego oraz protokół pomiarów instalacji odgromowej tj. pomiar rezystancji 

uziomów, pomiar całości instalacji, pomiar ciągłości instalacji oraz schemat ogólny, instalacja 

odgromowa powinna być wykonana przez firmę, która posiada odpowiednie uprawnienia i 



kwalifikacje (zgodnie z Polską Normą PN-93/E-05009/443), zastosowane do pomiarów 

przyrządy pomiarowe podlegają prawnej kontroli metrologicznej, w związku z powyższym 

Wykonawca powinien przedstawić dokument potwierdzający aktualne świadectwo 

przeprowadzonej kontroli metrologicznej (wzorcowanie, kalibracja). g) robotach: drzwi 

wejściowe na dach oraz jedno z okien w pomieszczeniu socjalnym (przybudówka ponad 

dachem) należy zdemontować, w związku ze zmianą wysokości dachu należy domurować 

światło okienne oraz dostosować stolarkę okienną z PCV po wykonaniu dachu, drabinę 

wejściową na dach przybudówki należy odpowiednio skrócić dostosowując do parametrów 

nowego dachu, ślusarkę należy uzupełnić i oczyścić, zagruntować dwukrotnie pomalować 

farbą alkilową, dach przybudówki należy dodatkowo pokryć papą termozgrzewalną 

nawierzchniową, rynny i rury spustowe na dachu przybudówki należy zdemontować i 

wymienić na nowe. UWAGA: W trakcie robót demontażowych i montażowych dachu nie 

można dopuścić do zalania pomieszczeń budynku (pomieszczenia te są w ciągłej eksploatacji, 

przechowywany jest w nich m.in. sprzęt elektroniczny czuły na wilgoć). Roboty powinny 

odbywać się z podziałem na etapy/strefy, dach na czas robót musi zostać zabezpieczony przed 

czynnikami atmosferycznymi. Za wszystkie ewentualne zalania i pozostałe szkody związane z 

niewłaściwym prowadzeniem inwestycji odpowiada Wykonawca. Szczegółowy opis oraz 

zakres przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót, 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt budowlany, Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Wojskowy Instytut Łączności posiada 

pozwolenie na przebudowę i nadbudowę dachu budynku nr 28 w Wojskowym Instytucie 

Łączności na terenie działki nr ew. 126/100 położonej w miejscowości Zegrze Południowe 

Rybaki, gmina Nieporęt – Decyzja nr 1663/18 z dnia 01 października 2018 r. Starosty 

Legionowskiego. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgłosił zastrzeżeń pod 

względem konserwatorskim do planowanej inwestycji – znak sprawy WN.5183.222.2018AR 

z dnia 04.09.2018 r. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zastosowane do wykonania 

przedmiotu zamówienia materiały muszą być nowe, nieużywane, niebędące elementami 

powystawowymi, muszą mieć atesty, aprobaty techniczne z terminami ważności lub inne 

dokumenty potwierdzające jakość, które Wykonawca będzie musiał przedstawić przed 

spisaniem protokołu odbioru robót (powyższe dokumenty stanowić będą załącznik do 

protokołu odbioru robót). Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały złej jakości lub data 

przydatności materiałów zostanie przekroczona, wówczas Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami związanymi z wymianą tych elementów. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w 

odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie 

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów 

równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby 

spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów 

jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych 

źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 

nazwami producenta/produktów, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter 

przykładowy. Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać 

niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami 

dotyczącymi określonej grupy produktów. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia min. należy 

dołączyć opis techniczny proponowanych rozwiązań oraz załączyć karty katalogowe. Będą 

one podlegały ocenie przez inspektora nadzoru budowlanego, który sporządzi stosowną 

opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji działającego w 

imieniu Zamawiającego o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich 

„nierównoważności”. W przypadku, gdy użyto w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w 

załącznikach do SIWZ, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o 



których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. 

Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ. Jeżeli wskazana jest w SIWZ 

lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. Przed spisaniem protokołu odbioru robót Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą tj. obmiary powykonawcze, atesty 

i aprobaty techniczne na zastosowane materiały. Dokumentacja ta będzie stanowić załącznik 

do protokołu odbioru robót. W celu spisania protokołu Zamawiający powoła komisję. W 

skład komisji będzie wchodził Wykonawca, kierownik budowy i inspektor nadzoru 

budowlanego oraz pracownicy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji 

budowy wraz z przedstawicielami Zamawiającego. Spotkania przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego powinny odbywać się min. raz w tygodniu w siedzibie WIŁ. Wykonawca na 

ww. spotkaniach (raz w tygodniu) powinien przedstawić zakres prac zrealizowanych (za 

poprzedni okres rozliczeniowy) oraz przedstawić zakres prac planowanych na podstawie 

przedłożonego harmonogramu do akceptacji przez Zamawiającego. Roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy podlegają odbiorowi pogwarancyjnemu przed upływem okresu 

gwarancji zaproponowanego w ofercie przez Wykonawcę. W celu spisania protokołu 

Zamawiający powoła komisję i powiadomi Wykonawcę o planowanym odbiorze na 14 dni 

przed upływem okresu gwarancji. W skład komisji będzie wchodził Wykonawca, kierownik 

budowy i inspektor nadzoru budowlanego oraz pracownicy Zamawiającego. Wizja lokalna 

(art. 9a ustawy Pzp): Zamawiający, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w wizji 

lokalnej budynku nr 28 znajdującego się na terenie Zamawiającego tj. Wojskowego Instytutu 

Łączności w Zegrzu Południowym. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale 

wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Zamawiający wyznacza jeden termin wizji 

lokalnej, na dzień 22.01.2020r. o godzinie 10:00 Miejsce zbiórki: Biuro przepustek 

Wojskowego Instytutu Łączności przy ul. Warszawskiej 22A, 05-130 Zegrze Południowe. 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej. 

Koszty uczestnictwa w wizji lokalnej Wykonawców ponoszą uczestnicy. Podczas wizji 

lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Wszelkie 

wątpliwości i pytania, które pojawią się podczas wizji lokalnej, Wykonawcy zobowiązani 

będą do przesłania za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w SIWZ. 

Osoby biorące udział w wizji lokalnej powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku 

braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do 

wstępu obcokrajowców na teren instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy 

międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Wymagania 

stawiane Wykonawcy: Wykonawca w trakcie przygotowania i realizacji zamówienia jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z 

obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. 

zm.). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od nagłych zdarzeń 

losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej – zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 projektu 

umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Podwykonawcy: Zamawiający dopuszcza możliwość 

powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (o ile są znani na tym etapie 

postępowania). W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w formularzu 

ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ w pkt 1). Brak takiej informacji rozumiany będzie jako 

realizacja zamówienia przez Wykonawcę we własnym zakresie. Wykonawca może wykonać 

przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w 

formie pisemnej. Wszelkie formalności należące do Wykonawcy, w przypadku korzystania z 



Podwykonawców zostały opisane w §6 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do 

SIWZ. Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 

i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 

pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia bezpośrednio związanych z wykonaniem robót budowlanych 

szczegółowo opisanych w Przedmiarze robót oraz Projekcie budowlanym i STWiOR – 

Załącznik nr 4, nr 7 oraz nr 8 do SIWZ, w szczególności: robót rozbiórkowych, robót 

ogólnobudowlanych, robót związanych z branżą ciesielską, robót związanych z branżą 

dekarską. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: W trakcie realizacji zamówienia 

Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W związku z powyższym, 

Wykonawca w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót 

budowlanych, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane 

czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności 

poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i 

należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez 

wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie 

zatrudnienia: Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 12 ppkt 2) 

czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy będącym Załącznikiem nr 6 do 

SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 



jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 12 ppkt 2) czynności. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. Wymagania dotyczące gwarancji \ rękojmi: Wykonawca 

obejmie gwarancją całość przedmiotu umowy na okres wskazany w ofercie, nie krótszy 

jednak niż 36 miesięcy liczonych od daty odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu 

zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez uwag. Zamawiający informuje, że okres 

gwarancji stanowi także jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z SIWZ. Udzielona przez 

Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez 

Podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z 

udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z Podwykonawcą. Wykonawca 

zawierając umowę z Podwykonawcą zobowiązany jest do ujęcia w umowie zapisu, iż 

Podwykonawca odpowiada solidarnie z Wykonawcą wobec Zamawiającego za przedmiot 

zamówienia, który Podwykonawca ma wykonać dla Zamawiającego. Uprawnienia z tytułu 

rękojmi wygasają po upływie 5 lat od terminu podpisania protokołu odbioru robót. 

Zamawiający jest uprawniony do wykonywania praw z tytułu udzielonej gwarancji 

niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Osoby biorące udział w realizacji 

zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego 

obywatelstwa powinny one posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu 

obcokrajowców na teren instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy 

międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18).  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45210000-2 

45111200-0 

45261000-4 

45262100-2 

45262500-6 

45261000-4 

45421100-5 

45443000-4 

45400000-1 

45410000-4 

45442100-8 

45453000-7 

45312310-3 

45111220-6 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 884858,53  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  



 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-10-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który 

potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 440 

000,00 zł brutto.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej jedną robotę 

budowlaną o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda. Każda z robót, o których 

mowa powyżej musi obejmować co najmniej roboty polegające na przebudowie lub 

nadbudowie budynku obejmującej swoim zakresem demontaż i ponowny montaż dachu w 

konstrukcji więźby drewnianej - Załącznik nr 9 do SIWZ.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który 

będzie dysponował: co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, 

posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami odrębnymi 

Załącznik nr 10 do SIWZ.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  



 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy 

Wykonawca w Oświadczeniu Wykonawcy – stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ wskaże 

rejestr lub centralną ewidencję i informację o działalności gospodarczej, Zamawiający 

samodzielnie pobierze dokument.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w 

Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. a. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia z wykorzystaniem Załącznika nr 10 do SIWZ. Wykaz wykonanych robót 

budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których te roboty zostały wykonane (z wykorzystaniem Załącznika nr 9 do SIWZ 

wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane należycie, w 

szczególności z informacjami, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane 

przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej 

grupy produktów. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia min. należy dołączyć opis techniczny 

proponowanych rozwiązań oraz załączyć karty katalogowe. Będą one podlegały ocenie przez 

inspektora nadzoru budowlanego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą 

do podjęcia przez Zamawiającego decyzji działającego w imieniu Zamawiającego o 

akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. W 

przypadku, gdy użyto w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w załącznikach do SIWZ, 



normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 

ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 

4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisywanych w SIWZ. Jeżeli wskazana jest w SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, 

należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do SIWZ, Przedmiar robót- ślepy kosztorys  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  



 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena oferowana 80,00 

Okres gwarancji 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Nie  



IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  



Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia poniższych sytuacji: 1) wystąpienia zjawisk 

związanych z działaniem siły wyższej (jak np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, 

działania militarne, pożar itp.). Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany 

zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp. w takiej sytuacji zmianie 

ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji i zostanie wprowadzona 

aneksem. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie 

realizacji robót, który musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody 

atmosferyczne o charakterze katastrof), 2) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub na jego żądanie, lub z przyczyn od niego 

niezależnych, 3) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac, na wniosek Wykonawcy po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego, o czas trwania tych warunków, 4) zmiany 

wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących wysokości stawki 

VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze 

zmienionymi przepisami, 5) zmiany Podwykonawcy zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, po 

przedstawieniu Zamawiającemu i jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy zawartej 

w formie pisemnej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą na wykonanie roboty 

budowlanej,6) wprowadzenie zmian materiałów i urządzeń w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności: a) 

powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez użytkownika na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) 

wynikające z aktualnych rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 5. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zgody 

obydwu stron w formie aneksu, pod rygorem nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-01-31, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 



udziału w postępowaniu  

> Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


