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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.</p> 
V zamówienia publicznego 
 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 
(DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt , ul. Sokołowska 3, 

01-142 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6320142, faks 022 6320115. 
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.kchz.agro.pl. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Skarbu Państwa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termorenowacja 

budynku przy ul. Przyszłości 1 w Parzniewie. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
termorenowacji budynku przy ul. Przyszłości 1 w Parzniewie. W ramach 
zadania przewidziano do realizacji m.in: wymianę stolarki drzwiowej - drzwi 
wejściowe, wymianę obróbek blacharskich elementów wieńczących budynku, 
docieplenie ścian zewnętrznych - ścian nadziemia, docieplenie ścian 
zewnętrznych fundamentowych oraz wykonanie warstwy elewacyjnej na bazie 
bloczków betonowych łamanych do poziomu górnej rzędnej warstwy 
cokołowej, remont schodów i spoczników wejściowych przy wejściach 
głównych budynku, wykonanie nowej kolorystyki budynku, wykonanie opaski 
chłonnej wokół budynku.. 

II.1.5) 



V przewiduje się udzielenie zamówień 
uzupełniających: 

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 
uzupełniających 

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 
dotyczących robót ogólnobudowlanych w wykonywanym obiekcie 
związanych w szczególności z wymianą stolarki, elementami 
wykończeniowymi, remontami schodów, wejść, posadzek. Maksymalna 
wartość zamówień uzupełniających: 20%. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 
45.33.00.00-9. 

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: Zakończenie: 

15.11.2016. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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 
  Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: - 
minimum 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub 
wykonaniu elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku 
użyteczności publicznej, mieszkalnictwa wielorodzinnego lub 
zamieszkania zbiorowego o wartości minimum 250 000,00 zł brutto, 
każda. 

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku 

  Wykonawcy wykażą, że dysponują osobą zdolną do realizacji 
zamówienia tj. Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia 
budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 



ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 
lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 
63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. 

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 ukończone; 

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o 
robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

• Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: - minimum 2 roboty 
budowlane polegające na przebudowie lub wykonaniu elewacji z 
dociepleniem ścian zewnętrznych budynku użyteczności publicznej, 
mieszkalnictwa wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości 
minimum 250 000,00 zł brutto, każda.; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć 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 uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień; 

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; 

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; 

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; 

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 - 95 
  2 - Gwarancja - 5 
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 
Zamawiający określa, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące warunki 

dokonania zmiany umowy: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: a) Wystąpienia okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania 
terminu określonego w paragrafie .... Umowy, b) Wystąpienia robót 
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 



sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn 
technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 
wysokich kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest 
uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie 
zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego 
w terminie umownym, c) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy 
dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający 
był zobowiązany, d) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem 
znalezisk archeologicznych lub innych znalezisk czy wykopalisk, 
uniemożliwiających wykonywanie robót. e) wstrzymania przez Zamawiającego 
wykonywania robót. We wszystkich przypadkach określonych w punktach od a 
do d), termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas 
trwania okoliczności. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w 
przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres 
przedmiotu Umowy wynikający z tabeli elementów scalonych albo wartość tych 
robót zostanie wyliczona na podstawie aktualnych informacji o stawkach 
robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i 
materiałów budowlanych zawartych w zeszytach SEKOCENBUD za 4 kwartał 
2016 roku. Stawki robocizny dla określonych rodzajów robót przyjmowane 
będą jako wartość średnia netto dla Województwa mazowieckiego, 
kalkulacyjne wskaźniki narzutów określone na podstawie wartości średniej dla 
danych robót. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu w zeszycie 
SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane wg wartości rynkowej. Powyższe 
będzie przedmiotem negocjacji. 3. Zmiany kierownika budowy/robót (jedynie 
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w 
przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika 
budowy/robót; b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków 
wynikających z umowy; c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się 
konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 
rezygnacji); 4. Zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w 
przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robót zgodnie z 
żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 5. 
W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy członka zespołu 
projektowego /kierownika budowy/robót musi spełniać wymagania określone w 
SIWZ dla danego specjalisty. 6. Zmiany podwykonawców: w przypadku 
wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) 
podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót 
wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na 
powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z 
częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 



14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 6.1 Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. W zakresie zmian na skutek 
wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań technicznych, 
terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań, z 
zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą mieć wpływu na wynagrodzenie 
Wykonawcy. 8. Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących 
się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, 
które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu 
wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów 
zainteresowanych tą procedurą. 9. Zmiany sposobu wykonania robót lub ich 
zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające 
powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań 
technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych. 10. Zmiany ustawowej 
wysokości podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi 
zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, 
Zamawiający może dokonać zmiany. Dotyczyć to może tylko części 
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze 
nie wykonano, a realizacja robót zgodna jest z harmonogramem. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: www.kchz.argo.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 

adresem: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie ul. Sokołowska 3 
01-142 Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Krajowe 
Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie ul. Sokołowska 3 01-142 Warszawa 
pokój nr 3 Sekretariat. 

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	


