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OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
Pałac Młodzieży w Warszawie 

Pl. Defilad 1 
00-901 Warszawa 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 
 

MMaalloowwaanniiee   ppoommiieesszzcczzeeńń  ii   ooddśśwwiieeżżeenniiee   ee lleemmeennttóóww  
ddrreewwnniiaannyycchh  ww  PPaałłaaccuu  MMłłooddzz iieeżżyy   ww  WWaarrsszzaawwiiee   

 
Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń i odświeżenie elementów drewnianych 
(m.in. boazerii) w Pałacu Młodzieży w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45442100-8, 45454100-5, 45422100-2, 45440000-3 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w dni powszednie od poniedziałku 
do piątku w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Defilad 1 (sekretariat Pałacu Młodzieży pok. 203) w godz. 
9.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony internetowej www.pm.waw.pl  
 
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 
 
        Andrzej Wyrozembski   e-mail awyrozembski@pm.waw.pl  

Teresa Kulik   e-mail tkulik@pm.waw.pl  
 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500 . 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Wadium przetargowe nie jest wymagane. 

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium: 
 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 
1. Cena 95% 

 
2. Doświadczenie w remontach 

wykonanych w placówkach 
oświatowych 

5% 

 

Ofertę należy złożyć sekretariacie Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1, pok. 203. 

Termin składania ofert upływa dnia 28 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 

Otwarcie ofert odbędzie się 28 czerwca 2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w pok. 204. 

Termin związania ofertą – 30 dni. 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  zawarte  w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp.   
Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1. w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie: 

a) minimum trzy roboty o wartości powyżej 100.000 zł. tożsame z pracami określonymi w 
kosztorysie, wykonywanymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków; 
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2.   w zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dysponują co 
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 
wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa i posiadającą doświadczenie w pracach przy 
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz minimum pięcioma pracownikami zatrudnionymi na 
umowę o pracę, w celu wykonania przedmiotu zamówienia – informacja o podstawie do 
dysponowania tymi osobami Załącznik Nr 5; 

3. w zakresie warunku sytuacji finansowej i ekonomicznej jest ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę minimum 150.000 PLN. 

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie 
oceny oświadczeń i dokumentów: spełnia/nie spełnia wymaganego warunku. 
 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 
1.   oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art.22 ust.1 Ustawy – wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w wg wzoru określonego w 
Załączniku Nr 3 do SIWZ; 

2. 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 ofert; 

3.  wykaz wykonanych prac remontowych o wartości powyżej 100.000 złotych, w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie warunku opisanego w pkt. 4.2.1 SIWZ 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone – Załącznika Nr 4 do SIWZ; 

Uwaga: Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest 
zobowiązany do udowodnienia w składanej ofercie, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia wskazane w SIWZ, jeżeli ustawy wymagają posiadania takich 
uprawnień; 

5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie warunku opisanego w 
pp kk tt .. 44 .. 22 .. 33 ..   SS II WW ZZ. 

Wymagana forma dokumentów - oryginał. 
 
Zamawiający nie zamierza ogłaszać aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu. 

 

       Dyrektor Pałacu Młodzieży 
            mgr Urszula Wacowska 
Warszawa, dnia 13.06 2016 r. 


