
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.: Wymiana instalacji z rur

ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w

Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28B, 28C, 28D, 28E, 30C, w podziale na 5 części

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

Ogłoszenie nr 607415-N-2019 z dnia 2019-10-09 r. 



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: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., krajowy

numer identyfikacyjny 17243420000000, ul. ul. gen. T. Pełczyńskiego  30 , 01-471  Warszawa, woj.

mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3041111, 12, 13, e-mail tbs@tbspolnoc.pl, faks 223 041 114. 

Adres strony internetowej (URL): www.tbspolnoc.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)

Tak 

www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia



Tak 

www.tbspolnoc.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: 

Tak 

Inny sposób: 

w formie papierowej 

Adres: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Pełczyńskiego 30, 01-471

Warszawa

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: Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul.

Pełczyńskiego 28B, 28C, 28D, 28E, 30C, w podziale na 5 części 

Numer referencyjny: TBS/PZP/8/2019 

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: 

Tak 

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

wszystkich części 

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: 1.1.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Pełczyńskiego 28B, 28C, 28D, 28E, 30C w Warszawie z

podziałem na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 5A, 5B,

5C, 5D, 5E do SIWZ: - opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna - przedmiar robót -

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do

SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV



45330000-9

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

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(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

40

50

40

50

60

II.9) Informacje dodatkowe: 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3.1. CZĘŚĆ I – 40 dni od

daty podpisania umowy. 3.2. CZĘŚĆ II – 50 dni od daty podpisania umowy. 3.3. CZĘŚĆ III – 40 dni od

daty podpisania umowy. 3.4. CZĘŚĆ IV – 50 dni od daty podpisania umowy. 3.5. CZĘŚĆ V – 60 dni od

daty podpisania umowy.

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: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych warunków.

Informacje dodatkowe Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych warunków.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych warunków.

Informacje dodatkowe Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych warunków.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) w zakresie zdolności technicznej: Zamawiający nie precyzuje w tym

zakresie żadnych szczegółowych warunków. 2) w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna

spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że: będzie dysponował osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 3 do SIWZ), które skieruje do realizacji

zamówienia z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej

1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w

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

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r. nr 1332 z późn. zm.) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz

innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz.

394) – do kierowania robotami. Przy czym, jeżeli wykonawca składa ofertę na dwa zadania

Zamawiający przyjmie jako spełnienie warunku wykazania jednej (1), opisanej powyżej osoby oraz

złoży oświadczenie, że osoba/y, która/e będzie/ą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada/ją

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

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: Nie 

Informacje dodatkowe:

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



Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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: 

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: 

6.9.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykazu osób

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 4.2.3.2)

SIWZ niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ. 6.9.2.

Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub



dokumentów 

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 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1. Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać: 7.1.1. „Formularz ofertowy” stanowiący

załącznik nr 1 do SIWZ; 7.1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik

nr 2 do SIWZ 7.1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ

7.1.4. Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną do

każdego zadania odrębnie – kosztorys będzie stanowił wersję poglądową dla zamawiającego i nie

będzie stanowił podstawy do oceny oferty. 7.2. „Formularz ofertowy” wraz ze stanowiącymi jego

integralną część załącznikami oraz „Oświadczenia” winny być sporządzone przez Wykonawcę ściśle

według postanowień SIWZ i winny być podpisane przez upoważnioną(ne) osobę(by) w miejscach

wskazanych we wzorach (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis) oraz

w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 7.3. Dokumenty, których złożenia Zamawiający

wymaga na załącznikach do SIWZ, winny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może

sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg

wzoru Zamawiającego. 7.4. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez

osobę(y) upełnomocniającą(e) (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny

podpis). Kserokopię dopuszcza się tylko w przypadku pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.

Złożenie kopii pełnomocnictwa notarialnego poświadczonego samodzielnie przez pełnomocnika nie

jest wystarczające i skutkuje wezwaniem do uzupełnienia. 7.5. W przypadku gdyby oferta zawiera

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z

ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w

terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, informacje, które stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu, co oferta 7.6.

Kserokopie (każda zapisana strona) muszą być poświadczone wpisem „za zgodność z oryginałem”

oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę. 7.7. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty

winny być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem,

bądź nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferta musi być sporządzona w sposób

zapobiegający możliwości zmiany jej zawartości. 6.3.2. Oryginał zobowiązania podmiotu

udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę podpisany przez podmiot



udostępniający zasób (wzór – załącznik nr 2B do SIWZ)– jeśli dotyczy. a) oświadczenie Wykonawcy

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (podmiotów na zasoby, których

Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), na podstawie art. 24

ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 4 do SIWZ, b) aktualny dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z

właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.)

potwierdzający, iż zobowiązanie zostało podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania

Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 6.3.3. Kosztorysy

ofertowe, sporządzone metodą uproszczoną, które będą stanowiły wersję poglądową dla

Zamawiającego i nie będą podlegały ocenie, z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia. 6.4.

Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunki określone

w pkt 5.1. spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 4.2. spełnia samodzielnie lub spełnia je

polegając na zasobach innych podmiotów. 6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze

zamówienie muszą wykazać, że warunki określone w pkt 5.1. każdy z nich spełnia samodzielnie

(odrębnie), warunki określone w pkt 4.2., spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając

na zasobach innych podmiotów. 6.6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w

postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz dokument wymieniony pkt 6 SIWZ według formuły

spełnia - nie spełnia. 6.7. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż

wymienione w pkt 4 SIWZ warunki udziału postępowaniu Wykonawca spełnił. 6.8. WYKONAWCA

BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (https://www.tbspolnoc.pl/pl/zamowienieOver)

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 2C do

SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z

Wykonawców. 8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 8.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia prowadzonego w celu zawarcia

umowy (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie

muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie

przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy

lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie



niniejszego postępowania. 8.2. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez

uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać

aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z

pełnomocnikiem. 8.3. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika

ww. pełnomocnictwo: poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub

uchwałę. 8.4. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem

kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 8.5.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców o których mowa w pkt. 8.1.

Jeżeli oferta wykonawców o których mowa w pkt. 8.1 została wybrana, jako najkorzystniejsza,

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy

regulującej współpracę tych podmiotów. 8.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

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:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

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: 

Nie 

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: 

Nie 

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 100,00

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



nieograniczony) 

Tak 

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 Nie 

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

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: 

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ 1. Zamawiający, przewiduje

możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 - 6) ustawy

Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144

tej ustawy). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego, z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo

zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o okres



niezbędny do zrealizowania (wykonania) prac (zadań) objętych zmianą. 

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: 2019-10-24, godzina: 10:00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

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

postępowaniu 

> Polski 

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

IV.6.4) 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 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28B (D1) w Warszawie.

1) 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: Wymiana instalacji

z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28B

(D1) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie

do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów. Zakres rzeczowy: Zakres obejmuje wymianę

poziomów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej (CWU),

cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich kształtek,

zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i termostatycznych na

instalacji CCW budynku mieszkalnego przy ul. Pełczyńskiego 28B zgodnie z zaznaczonym w pliku

zakresem: „Załącznik nr 1- zakres robót Pełczyńskiego 28B.jpg”. Zakres szczegółowy: a) wymiana rur od

połączenia kołnierzowego za zaworem zestawu wodomierzowego na przyłączu wody, b) wymiana rur,

kształtek i armatury odcinającej, zaworów zwrotnych, zaworów spustowych, zaworów przy zestawie

pompowym, c) wymiana rur do pomieszczeniu w maszynowni dźwigu z uwzględnieniem podejścia do pionu

z PP do kl. nr III (bez wymiany pionu), d) wymiana poziomych odcinków rur na poziomie piwnicy z

uwzględnieniem podejścia do pionów z PP (bez wymiany pionów), e) wymiana odcinków rur w zabudowie

G-K, zasilających w wodę sąsiednie budynki (tylko do wejścia do gruntu), f) zainstalowanie zaworów

podpionowych na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na CCW. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5A do SIWZ: - opis przedmiotu zamówienia -

dokumentacja techniczna - przedmiar robót - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz wzorze

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych

terminów: a) Zakończenie robót: 40 dni licząc od dnia podpisania umowy b) Gwarancji: 5 lat od daty

bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń. c)

Rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować

zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.3. Zamawiający dopuszcza

możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w specyfikacji technicznej

lub przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie

materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją,

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną

zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie

materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy techniczne, atesty,

certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one

równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne

warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej. 1.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy

przed podpisaniem umowy do posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie



działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty

brutto. Ubezpieczenie to musi obejmować również działanie podwykonawców. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 40

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28C (D2) w Warszawie.

1) 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:Wymiana instalacji

z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28C

(D2) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie

do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów. Zakres rzeczowy Zakres obejmuje wymianę

poziomów i pionów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej

(CWU), cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich

kształtek, zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i

termostatycznych na instalacji CCW oraz demontażem i montażem płyt GK na stropie 7 piętra i parteru,

wstawienie drzwiczek rewizyjnych na każdym piętrze, wymianę rur instalacji ZW, CWU, CCW w

pomieszczeniu kotłowni gazowej wraz z zakupem i montażem stacji zmiękczania wody z filtrem wstępnym



mechanicznym oraz zaworem automatycznie napełniającym instalację centralnego ogrzewania w budynku

mieszkalnym przy ul. Pełczyńskiego 28C, zgodnie z zaznaczonym w plikach zakresem: „Załącznik nr 1 -

zakres Pełczyńskiego 28C - piwnica.jpg”, „Załącznik nr 2 - zakres Pełczyńskiego 28C - parter.jpg”,

„Załącznik nr 3 - zakres Pełczyńskiego 28C - 7 pietro.jpg”, „Załącznik nr 4 - zakres Pełczyńskiego 28C -

kotłownia.jpg”. Zakres szczegółowy: a) wymiana rur ZW, CWU, CCW od wyjścia z ziemi (połączenia

kołnierzowe i innego typu) na przyłączu wody w piwnicy, wymiana rur, kształtek i armatury odcinającej,

zaworów spustowych, b) wymiana rur ZW, CWU, CCW na parterze oraz pionów do 7 piętra, c) wymiana rur

ZW na 1 piętrze do pionu lokalowego, d) wymiana rur, zaworów, zaworów bezpieczeństwa ZW, CWU,

CCW w kotłowni gazowej, e) wymiana stacji zmiękczania wody ze złożem o wydajności około 3,5 m3/h z

filtrem wstępnym mechanicznym oraz zaworem automatycznie napełniającym instalację centralnego

ogrzewania z reduktorem ciśnienia (ciśnienie wejściowe 16 bar, ciśnienie wyjściowe 1-5bar), f)

zainstalowanie zaworów podpionowych na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na

CCW, g) zakup i montaż rewizji na pionie w ścianie G-K oraz pod sufitem. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5B do SIWZ: - opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja

techniczna - przedmiar robót - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz wzorze umowy

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów 1)

Zakończenie robót: 50 dni licząc od dnia podpisania umowy. 2) Gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego

odbioru końcowego dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń. 3) Rękojmi: 60

miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na

zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość

zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w specyfikacji technicznej lub

przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie

materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją,

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną

zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie

materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy techniczne, atesty,

certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one

równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne

warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej. 1.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy

przed podpisaniem umowy do posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie

działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty

brutto. Ubezpieczenie to musi obejmować również działanie podwykonawców. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45330000-9



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 50

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 Nazwa:

Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28D (C2) w Warszawie.

1) 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:Wymiana instalacji

z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28D

(C2) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie

do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów. Zakres rzeczowy Zakres obejmuje wymianę

poziomów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej (CWU),

cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich kształtek,

zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i termostatycznych na

instalacji CCW budynku mieszkalnego przy ul. Pełczyńskiego 28D zgodnie z zaznaczonym w pliku

zakresem: „Załącznik nr 1- zakres robót Pełczyńskiego 28D - piwnica.jpg”. Zakres szczegółowy: a)

wymiana rur od połączenia kołnierzowego na przyłączu wody – w miejscu wyjścia rur z ziemi, b) wymiana

poziomych odcinków rur na poziomie piwnicy z uwzględnieniem podejścia do pionów z PP w kl. nr I (bez

wymiany pionów), c) zainstalowanie zaworów odcinających i spustowych na odejściach instalacji oraz

zaworów podpionowych na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na CCW, d)



Dostawa i montaż kabli grzewczych oraz przejść p.poż. w garażu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zawarty jest w załączniku nr 5C do SIWZ: - opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna -

przedmiar robót - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów: 1.

Zakończenie robót: 40 dni licząc od dnia podpisania umowy. 2. Gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego

odbioru końcowego dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń. 3. Rękojmi: 60

miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na

zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość

zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w specyfikacji technicznej lub

przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie

materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją,

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną

zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie

materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy techniczne, atesty,

certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one

równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne

warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej. 1.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy

przed podpisaniem umowy do posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie

działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty

brutto. Ubezpieczenie to musi obejmować również działanie podwykonawców. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 40

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie



Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
4 Nazwa:

Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28E (C1) w Warszawie.

1) 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:Wymiana instalacji

z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28E

(C1) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie

do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów. Zakres rzeczowy Zakres obejmuje wymianę

poziomów i pionów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej

(CWU), cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich

kształtek, zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i

termostatycznych na instalacji CCW oraz demontażem i montażem płyt GK na stropie 7 piętra i parteru,

wstawienie drzwiczek rewizyjnych na każdym piętrze, wymianę rur instalacji ZW, CWU, CCW w

pomieszczeniu kotłowni gazowej wraz z zakupem i montażem stacji zmiękczania wody z filtrem wstępnym

mechanicznym oraz zaworem automatycznie napełniającym instalację centralnego ogrzewania w budynku

mieszkalnym przy ul. Pełczyńskiego 28E, zgodnie z zaznaczonym w plikach zakresem: „Załącznik nr 1 -

zakres Pełczyńskiego 28E - piwnica.jpg”, „Załącznik nr 2 - zakres Pełczyńskiego 28E - parter.jpg”,

„Załącznik nr 3 - zakres Pełczyńskiego 28E - 7 piętro.jpg”, „Załącznik nr 4 - zakres Pełczyńskiego 28E -

kotłownia.jpg”. Zakres szczegółowy: a) wymiana rur ZW, CWU, CCW zaczynając za trójnikiem z rury

DN100 na przyłączu wody w piwnicy, wymiana rur, kształtek i armatury odcinającej, zaworów spustowych,

b) wymiana rur ZW, CWU, CCW na parterze oraz pionów do 7 piętra, w kl. Nr VI, c) wymiana rur ZW na 1

piętrze do pionu lokalowego, , w kl. Nr VI, d) wymiana rur, zaworów, zaworów bezpieczeństwa ZW, CWU,

CCW w kotłowni gazowej, e) wymiana stacji zmiękczania wody ze złożem o wydajności około 3,5 m3/h z

filtrem wstępnym mechanicznym oraz zaworem automatycznie napełniającym instalację centralnego

ogrzewania z reduktorem ciśnienia (ciśnienie wejściowe 16 bar, ciśnienie wyjściowe 1-5bar), f)

zainstalowanie zaworów podpionowych na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na

CCW, g) hydrofor istniejący - poprawić mocowanie szafki automatyki. h) zakup i montaż rewizji na pionie w

ścianie G-K oraz pod sufitem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5D do

SIWZ: - opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja techniczna - przedmiar robót - specyfikacja techniczna



wykonania i odbioru robót oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca

zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów: 1. Zakończenie robót: 50 dni licząc od dnia

podpisania umowy. 2. Gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót i

wbudowanych materiałów oraz urządzeń. 3. Rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 1.2.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej

SIWZ. 1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.:

tam, gdzie w specyfikacji technicznej lub przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie materiałów,

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one

realizację robót w zgodzie z dokumentacją, uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych

w dokumentacji oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności

zaproponowanych w ofercie materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do

oferty opisy techniczne, atesty, certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów

potwierdzające, że są one równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że

spełniają co najmniej minimalne warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej. 1.4.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed podpisaniem umowy do posiadania polisy ubezpieczenia lub

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia na kwotę nie

mniejszą niż wartość złożonej oferty brutto. Ubezpieczenie to musi obejmować również działanie

podwykonawców. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 50

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
5 Nazwa:

Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 30C (B3) w Warszawie.

1) 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:Wymiana instalacji

z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 30C

(B3) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie

do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów. Zakres rzeczowy Zakres obejmuje wymianę

poziomów i pionów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej

(CWU), cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich

kształtek, zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i

termostatycznych na instalacji CCW oraz demontażem i montażem płyt GK, wstawienie drzwiczek

rewizyjnych na każdym piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Pełczyńskiego 30C, zgodnie z

zaznaczonym w plikach zakresem: „Załącznik nr 1 - zakres Pełczyńskiego 30C - poziomy.jpg”, „Załącznik

nr 2 - zakres Pełczyńskiego 30C - piony.jpg”. Zakres szczegółowy: a) wymiana rur ZW, CWU, CCW

zaczynając od połączenia kołnierzowego za zestawem przyłączeniowym w piwnicy, wymiana rur, kształtek i

armatury odcinającej, zaworów spustowych, b) wymiana i poprowadzenie nowej instalacji hydrantowej do

hydrantu w lokalu usługowym na poziomie piwnicy, c) podłączenie odejścia do lokalu usługowego na

poziomie -1 (tylko wpięcie istniejącej instalacji z poziomu), d) wykonanie badań wydajności hydrantu, e)

dobór, zakup i montaż zaworu priorytetu p.poż., który należy zainstalować na odejściu ZW w miejscu styku

instalacji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych i rur PP. f) wymiana rur ZW, CWU, CCW na parterze

oraz pionów łącznie z zaworami do lokalowych liczników wody, g) zainstalowanie zaworów podpionowych

na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na CCW, h) na wejściu do budynku CWU,

CCW – dołożyć dodatkowe zawory odcinające, i) od przyłącza do hydrantu w stali należy wykonać

zabudowę G-K ok 3 m2, j) zakup i montaż rewizji na pionie w ścianie G-K oraz pod sufitem. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5E do SIWZ: - opis przedmiotu zamówienia -

dokumentacja techniczna - przedmiar robót - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz wzorze

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych

terminów: 1. Zakończenie robót: 60 dni licząc od dnia podpisania umowy. 2. Gwarancji: 5 lat od daty

bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń. 3.



Rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować

zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.3. Zamawiający dopuszcza

możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w specyfikacji technicznej

lub przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie

materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją,

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną

zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie

materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy techniczne, atesty,

certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one

równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne

warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej. 1.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy

przed podpisaniem umowy do posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie

działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty

brutto. Ubezpieczenie to musi obejmować również działanie podwykonawców. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 60

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:




