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Polska-Warszawa: Systemy przeciwpożarowe

2019/S 106-258128

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

 
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
Warszawa 
02–056 
Polska 
Osoba do kontaktów: Piotr Chęciński 
Tel.: +48 224445714 
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl 
Faks: +48 224445415 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:

Główny adres: www.nik.gov.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: naczelny organ kontroli państwowej
I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku
państwa, państwowych osób prawnych, innych państwowych jednostek
organizacyjnych

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oraz rozbudowy systemów zabezpieczenia
pożarowego
Numer referencyjny: BGO-BGZ.261.019.2019

II.1.2) Główny kod CPV

31625200
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

mailto:nik_zp@nik.gov.pl?subject=TED
http://www.nik.gov.pl/
https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oraz
rozbudowy systemów zabezpieczenia pożarowego, w tym w szczególności:
1) systemu sygnalizacji pożaru,
2) systemu oddzieleń przeciwpożarowych,
3) dźwiękowego systemu pożarowego (DSO),
4) automatyki sterującej urządzeniami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

31625100
45310000
45312100
71000000
71700000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego w Warszawie,
02-056 Warszawa, ul.
Filtrowa 57, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oraz
rozbudowy systemów zabezpieczenia pożarowego, w tym w szczególności:
1) systemu sygnalizacji pożaru,
2) systemu oddzieleń przeciwpożarowych,
3) dźwiękowego systemu pożarowego (DSO),
4) automatyki sterującej urządzeniami.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji i rozbudowy
systemów zabezpieczenia pożarowego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego
pozwolenia na budowę,
2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
3) zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na
podstawie opracowanej dokumentacji,
4) dostawa oraz przeniesienie własności na Zamawiającego urządzeń i materiałów
niezbędnych do wykonania modernizacji oraz rozbudowy systemów zabezpieczenia
pożarowego,
5) wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie opracowanej i
zatwierdzonej dokumentacji,
6) przeprowadzenie instruktażu pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i
eksploatacji Systemów zabezpieczenia pożarowego,
7) przeprowadzenie odbiorów i wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Koniec: 15/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
— sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
— zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy
Pzp, każdy Wykonawca, wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, w zakresie wskazanym, na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp (dalej: JEDZ).
Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (ESPD). SIWZ
zawiera instrukcję przygotowania i złożenia JEDZ.
2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy podmiot składa
osobny JEDZ.
2.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia – w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu,
składa osobny JEDZ każdego z tych podmiotów.
2.3. Oświadczenia JEDZ Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz
przekazuje w oryginale.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ).
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia składanych na wezwanie Zamawiającego:
a. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
b. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
c. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
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wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
d. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
e. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu, bez
dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej (wzór wg załącznika nr 5 do SIWZ), o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
5. Podmioty zagraniczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
pkt 4. lit. a. i lit. b., składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz
8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w
wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału
w postępowaniu:
— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej
niż 500 000 PLN lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż
500 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
należycie wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jedno zamówienie polegające na przebudowie systemu sygnalizacji pożaru Sinteso, o
wartości co najmniej 200 000 PLN brutto.
2. wykaże, że do realizacji zamówienia dysponuje co najmniej:
(i) 1 osobą o specjalności eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1
kV na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym
uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz.U. z 2003 r. poz. 828 ze zm.);
(ii) 1 osobą o specjalności eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do
1 kV na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowym posiadającą potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym
uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społeczne z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz.U. z 2003 r. poz. 828 ze zm.).
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Sekcja IV: Procedura

Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).
(iii) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania, co najmniej w ograniczonym zakresie albo odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, która wykonała co najmniej jeden projekt nowego systemu
sygnalizacji pożaru lub jeden projekt modernizacji lub rozbudowy istniejącego
systemu sygnalizacji pożaru;
(iv) jedną osobą z uprawnieniami (przynajmniej w ograniczonym zakresie) do
kierowania robotami budowlanymi pełniącą funkcję kierownika budowy w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału
w postępowaniu
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
zamówienie zostały wykonane (wzór wg załącznika nr 6 do SIWZ),
b) dowody określające czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień potwierdzający
spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami - załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie. Szczegółowy opis warunków
dokonania takich zmian znajduje się w projekcie umowy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym

kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Najwyższa Izba Kontroli, 02–056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, POLSKA, pok. nr 18
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Komunikacja
1. Wykonawca zmusi posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany lub wycofania oferty.
3. Komunikacja odbywa się elektronicznie przy użyciu:
— miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
— Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /NIK/SkrytkaESP, na platformie
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
— poczty elektronicznej na adres: nik_zp@nik.gov.pl
4. Zamawiający wymaga aby cała komunikacja między Wykonawcami a
Zamawiającym, poza złożeniem oferty, była prowadzona przy pomocy poczty
elektronicznej. Skrzynka ePUAP (opcjonalnie również miniPortal) służy tylko do
złożenia oferty.
5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na
„Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu oraz na stronie http://bip.nik.gov.pl/z
amowienia-publiczne.
II. Przygotowanie oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
2. Ofertę należy złożyć w oryginale; Zamawiający dopuszcza złożenie skanu oferty
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
III. Złożenie oferty:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:nik_zp@nik.gov.pl?subject=TED
http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2. Ofertę należy przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego:
/NIK/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.
pl/wps/portal.
3. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem htt
p://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne.
IV. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przedstawi Zamawiającemu:
1) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % całkowitej ceny
brutto,
2) kopie polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika,
że została ona opłacona), a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN, poświadczone za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
3) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie aktualnych dokumentów
potwierdzających kwalifikacje osób, o których mowa w punkcie w pkt III. 1. 3
ogłoszenia.
V. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 25 000 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587840 
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp dla dostaw.
Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587840 
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/05/2019

https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
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