
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 

www.cba.gov.pl 

 

Warszawa: Remont układu centrali cieplnej w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym 

CBA w Lucieniu 

Numer ogłoszenia: 61594 - 2016; data zamieszczenia: 18.03.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Biuro Antykorupcyjne , Al. Ujazdowskie 9, 00-583 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 437 13 00, faks 22 437 13 90. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.cba.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: służba specjalna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont układu centrali cieplnej 

w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest remont układu centrali cieplnej w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym 

CBA w Lucieniu Realizacja przedmiotowego zamówienia polega na: - zamontowaniu 

urządzeń, rurociągów i armatury instalacji ciepła z wykonaniem niezbędnych prób 

technicznych i towarzyszących robót instalacyjnych, izolacyjnych i budowlanych - 

określonych instalacyjnym projektem technologicznym - wykonaniu niezbędnych 

elektrycznych instalacji zasilających, opomiarowania zużycia energii elektrycznej i 

sterowania urządzeniami - określonych projektem instalacji elektrycznych Szczegółowy 

zakres przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. 

http://www.cba.gov.pl/


II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówieo uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieo uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówieo uzupełniających o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp do 50%. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 42.51.11.10-5, 45.11.13.00-1, 

45.30.00.00-0, 45.33.22.00-4, 45.31.73.00-5, 45.31.72.00-2, 45.31.10.00-0, 45.11.00.00-1, 

45.33.10.00-6, 45.23.11.10-9, 45.33.12.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 45. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 4.000,00 (słownie: cztery tysiące zł). 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada wiedzę i doświadczenie, w tym należycie wykonał w okresie pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną 

odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości min. 

100.000,00zł brutto. Zamawiający za robotę odpowiadającą rodzajem 

przedmiotowi zamówienia rozumie robotę polegającą na wykonaniu remontu 

lub przebudowy istniejącej centrali cieplnej bądź wykonaniu nowej centrali 

cieplnej. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - 1 osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która 

przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - 1 osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń która przynależy do 

Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 

niż 100.000,00 zł 

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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukooczone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyd 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokośd posiadanych środków finansowych lub zdolnośd kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 



Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokośd posiadanych środków finansowych lub zdolnośd kredytową innego podmiotu, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawid dokumentów, o 
których mowa w w/w pkt., może przedstawid inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 



składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 



Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1 Wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do 

SIWZ). 2 Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną (zgodnie z przekazanym 

wzorem) bezwzględnie wraz z załączoną kalkulacją cen jednostkowych (zgodnie z 

przekazanym wzorem) na podstawie przedmiarów robót, które stanowią załączniki do SIWZ. 

(Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kosztorysu sporządzonego metodą 

szczegółową) 3 Wykaz zestawienia materiałów, w tym urządzeń i zestawienie sprzętu w 

ujęciu rodzajowym, ilościowym i wartościowym; 4 Kosztorys ofertowy w formie 

elektronicznej zapisany w formacie ath. (płyta CD stanowiąca materiał pomocniczy). 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 
 2 - Okres gwarancji - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1. zmiana terminu 

przewidzianego na ukończenie robót w tym: a) zmiany spowodowane warunkami 

atmosferycznymi, w szczególności: - warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

dochowanie wymogów technicznych i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, 

które nie pozwoliły na wykonanie przedmiotu umowy, trwających powyżej 5 dni roboczych - 

o ile Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki Zamawiającemu w 

terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia, - klęski żywiołowe; b) zmiany będące następstwem 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie lub 

przerwanie robót przez Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust. 7 i 8 umowy; - przestój i 

opóźnienia zawinione przez Zamawiającego; - konieczność usunięcia błędów lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 



odbioru robót; - zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, a w 

szczególności przekroczenie terminów wydawania lub odmowa wydania wymaganych 

decyzji, zezwoleń uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) w 

przypadku określonym w § 10 ust. 8; d) w przypadku wystąpienia siły wyższej; 2. zmiana 

sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w 

szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub 

urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

robót; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) konieczność zrealizowania przedmiotu 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa; f) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w 

przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy 

sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa; 3. pozostałe rodzaje zmian 

spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 

przedmiotu umowy; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

umowy z powodu zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy; c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 

3571 kodeksu cywilnego; d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub 

techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy. 2. W 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1), termin 

przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 

do zakończenia jej wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności i pod warunkiem, że okoliczności te wpływają na niemożność dochowania 

pierwotnego terminu. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w ust. 1 pkt 2), zmiana umowy może zostać dokonana, jeżeli zmiana ta jest 

korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.cba.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: CBA, 

Warszawa ul. Poleczki 3. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 04.04.2016 godzina 10:30, miejsce: CBA, Warszawa ul. Poleczki 3. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 



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 

 

 


