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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mon.gov.pl/376.html

Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej
remontu (przebudowy) elewacji budynków wraz z wykonaniem ocieplenia
stropodachu wentylowanego w tym wykonanie robót towarzyszących - z
zachowaniem walorów (oryginalnych detali) architektonicznych budynków
zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie, nr sprawy:
44/ZP/14
Numer ogłoszenia: 102811 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON , Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 6840086, faks 22 6840642, 6874189.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mon.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczącej remontu (przebudowy) elewacji budynków wraz z wykonaniem ocieplenia stropodachu
wentylowanego w tym wykonanie robót towarzyszących - z zachowaniem walorów (oryginalnych detali)
architektonicznych budynków zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie, nr sprawy: 44/ZP/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu (przebudowy) elewacji budynków wraz z
wykonaniem ocieplenia stropodachu wentylowanego w tym wykonanie robót towarzyszących - z zachowaniem
walorów (oryginalnych detali) architektonicznych budynków zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4a w
Warszawie: a)budynek biurowy nr 1; b)budynek biurowy nr 1A; c)budynek biurowy nr 1B; d)budynek biurowy nr
3; e)budynek biurowy nr 4; f)budynek biurowy nr 5. Budynek nr 1, 1A, 1B wpisany do gminnej ewidencji
zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. 2. Wymagania dla przedmiotu zamówienia zawarte są w Minimalnych
Wojskowych Wymaganiach Organizacyjno - Użytkowych dotyczących proponowanych zakresów robót
budowlanych, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Nadzór autorski ustala się w ilości do 30 wizyt na wezwanie
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.25.00.00-5, 71.32.00.00-7, 71.33.00.00-0.
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: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.500,00 zł (słownie
złotych: dwa tysiące pięćset 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie
pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: nr: 16 1010 1010 0041 8313 9120 0000. 4.
Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału
najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00 w pokoju nr 728 (do oferty należy załączyć
kserokopię). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści
tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie
gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą; 2) termin obowiązywanie gwarancji; 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wadium
musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00. 7. Wniesienie wadium
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz z zastrzeżeniem ust. 14 i 15.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca wadium
w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek: - Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
oraz - Wykonawca złożył wniosek o zwrot wadium. Zamawiający uzna, że oświadczenia w przedmiocie
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wycofania oferty oraz zwrotu wadium zostały wniesione skutecznie, jeżeli zostaną złożone w formie pisemnej
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 12.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na
podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz
którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: posiadania wiedzy i
doświadczenia:Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co
najmniej 2 (dwie) główne usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia. Pod pojęciem głównej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia należy rozumieć: co najmniej dwa projekty budowlane wraz z wykonawczymi, w
skład których wchodziły projekty budowlane i wykonawcze przebudowy budynku lub remontu budynku
lub budowy budynku użyteczności publicznej w zakresie elewacji i dachów na kwotę nie mniejszą niż
50.000,00 zł. brutto każdy. Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (par. 3 pkt 6)
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z e zm.). 2.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia
- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w: 1) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem
upływu 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 usługi zostały
wykonane(pod pojęciem główne usługi Zamawiający rozumie usługi spełniające wymagania określone
w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ: a) dowodami, o
których mowa powyżej są: -poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, -oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
powyżej. b) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w lit. a). 3. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać,
iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez
niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie ww. warunku i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.
zm.), składając odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, są zobowiązani
wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. 6. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z
warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz
którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, ze do realizacji zamówienia: a) dysponuje
osobami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wynikających z ustawy
Prawo budowlane tj.: osobami wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzonymi zaświadczeniami wydanymi przez tę izbę, z określonych w nich terminach ważności,
posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: -
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architektonicznej; - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. b) dysponuje osobami do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wynikających z ustawy Prawo budowlane tj.:
osobami wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonymi
zaświadczeniami wydanymi przez tę izbę, z określonymi w nich terminach ważności, posiadającymi
uprawnienia budowlane, których zakres uprawnień upoważnia do oceny stanu technicznego bez
ograniczeń w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 2. Ocena spełniania ww. warunku
udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w: 1) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrole jakości, 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,
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ 3. Z treści załączonych dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 4. Wykonawca na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie
później niż na dzień składania ofert, spełnianie ww. warunku i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Wykonawcy należący do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składając odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, są zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu. 6. Brak
wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
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których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
Należy podać tylko główne usługi, tj.: usługi spełniające wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt
2) SIWZ oraz w pkt III.3.2) niniejszego ogłoszenia,;
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;
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;
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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)
Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2)dokument potwierdzający wniesienie wadium.

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: najniższa cena.
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.Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień
niniejszej umowy w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 umowy:
1)jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 2)gdy
pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub innego dokumentu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym przewidzianym dla danej czynności organ
administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji - tylko w
zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji
publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności; 2.Przyczyna i okres
przesunięcia terminu będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Zamawiającego. 3.Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, przewiduje możliwość zmiany osób
dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy. Nowe osoby muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego z
zastrzeżeniem, że osoby te będą posiadały kwalifikacje nie niższe niż określone w ofercie. 4.Zmiany
postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.mon.gov.pl/376.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ministerstwo Obrony
Narodowej Departament Administracyjny al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2014
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godzina 11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Kancelaria Jawna al. Niepodległości 218 00-911
Warszawa..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Wymagany termin realizacji: 1. Etap I - termin wykonania i przedstawienia przez Wykonawcę do
zatwierdzenia Zamawiającemu dokumentacji o której mowa w ust. 4 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) Rozdział I
SIWZ - ustala się do 120 dni od daty podpisania umowy przez obie strony postępowania. 2. Dostarczona
dokumentacja o której mowa w ust. 4 lit. a); b); c), d), e), f), g), h), i), j) Rozdział I SIWZ, tj.: dokumenty formalne,
projekty budowlane i wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, charakterystykami energetycznymi
przedmiotowych budynków, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, kosztorysami nakładczymi
/ślepymi/, i zestawieniem kosztów zadania w ciągu 30 roboczych dni, będzie podlegać sprawdzeniu przez
Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych (KOPIiR) powołaną przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy pod względem poprawności, zgodności z umową i kompletności. 3. Jeżeli w toku czynności
sprawdzających zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru dokumentacji do czasu ich
usunięcia w terminie 7 dni od przesłania zatwierdzonej informacji o stwierdzonych wadach. W tych
okolicznościach datą odbioru będzie dzień, w którym Zamawiający przyjmie dokumentację bez uwag. 4. Z
czynności odbioru końcowego, będzie spisany protokół odbioru (o czym powiadomiony zostanie Wykonawca). 5.
Czasokres, w którym będzie oceniana przez Zamawiającego dokumentacja projektowo - kosztorysowa nie jest
wliczany do terminu wykonania przedmiotu umowy. 6. Etap II - do 80 dni od dnia odbioru dokumentacji o której
mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, potwierdzonego pozytywnym protokołem odbioru o którym mowa w ust. 4
Rozdziału III SIWZ, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pozytywną i prawomocną decyzję o pozwoleniu na
roboty budowlane polegające na przebudowie (remoncie) z właściwego organu administracji architektonicznobudowlanego bądź do 32 dni jeżeli z przedstawionej dokumentacji projektowej nie wyniknie obowiązek
wynikający z ustawy Prawo budowlane, wystąpienia do właściwego organu administracji architektonicznobudowlanej o pozwolenie na przebudowę (remont) a wyniknie obowiązek zgłoszenia o którym mowa w art. 30
ustawy Prawo budowlane, wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie o
niewniesieniu sprzeciwu wynikającego z w/w ustawy do w/w zgłoszenia. 7. Etap III - Każdorazowy nadzór
autorski (projektanta) wymaga wezwania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego działającego z upoważnienia
Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Czas przyjazdu nadzoru autorskiego
(projektanta) na miejsce prowadzonych na podstawie wykonanej dokumentacji robót do 48 godzin od
powiadomienia pisemnego lub za pomocą faksu lub mailem..
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
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