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Warszawa: Wymiana parkietu i malowanie pomieszczeń oraz 

wymiana źródeł światła w pomieszczeniach biurowych budynku 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy Al. 

Solidarności 77 

Numer ogłoszenia: 73293 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich , al. Solidarności 77, 00-090 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5517756, 5517846, faks 22 8280740. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpo.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana parkietu i malowanie 

pomieszczeń oraz wymiana źródeł światła w pomieszczeniach biurowych budynku Biura Rzecznika 

Praw Obywatelskich w Warszawie przy Al. Solidarności 77. 

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: 1) wymianie parkietu i malowaniu 

pomieszczeń biurowych budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy Al. 

Solidarności 77, 2) wymianie źródeł światła w pomieszczeniach biurowych budynku Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy Al. Solidarności 77.. 

http://http/bip.brpo.gov.pl


II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 

45.44.21.80-2, 45.31.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Dla I części 

zamówienia - 5.000,00 PLN Dla II części zamówienia - 5.000,00 PLN 

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 

o Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli: 1) Dla części I zamówienia - Wykonawcy 

wykażą się niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tj. w przypadku Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonali co najmniej dwie najważniejsze roboty budowlane odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Poprzez robotę budowlaną 

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający 

rozumie zrealizowaną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu pomieszczeń 

w budynkach użyteczności publicznej, o wartości brutto (dotyczy wartości brutto każdej 

roboty budowlanej) nie mniejszej niż 100.000,00 PLN wraz 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. 2) Dla części II zamówienia - Wykonawcy wykażą 

się niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tj. w przypadku Wykonawców ubiegających się 

o udzielenie zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 

dwie najważniejsze roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

przedmiotowi zamówienia. Poprzez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i 

wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie zrealizowaną robotę 

budowlaną częścią, której były lub stanowiły wyłączny jej przedmiot roboty budowlane 

polegające na wykonaniu lub wymianie lub modernizacji instalacji oświetleniowych w 

budynkach użyteczności publicznej, o wartości brutto (dotyczy wartości brutto każdej 

roboty budowlanej w zakresie wykonania lub wymiany lub modernizacji instalacji 

oświetleniowych) nie mniejszej niż 100.000,00 PLN wraz 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. Przez budynek użyteczności publicznej należy 

rozumieć 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 (zgodnie 

z definicją, zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst 

jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.1422). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą 

dysponować: 1) Dla części I zamówienia - kierownikiem budowy posiadającym: a) 

zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 

1409 z późn. zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów; b) aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

2) Dla części II zamówienia - co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia 



(świadectwa kwalifikacji), o których mowa w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r.,poz.1059, ze zm.) do pracy przy urządzeniach, 

instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie 

eksploatacji. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 

kierownikiem budowy spoza terytorium RP, osoba taka musi posiadać wykształcenie i 

kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju 

zamieszkania tej osoby oraz posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we 

wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz.U. z 

2008 r., Nr 63 poz. 394 z późn. zm.) lub posiadać ważny wpis na listę członków izby 

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.), wydane przez 

właściwe rady izby inżynierów budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem o 

ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej wydanym przez właściwe Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

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; 

 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; 

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) 

Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Dokument 

wadialny. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do 

wykonania zamówienia 

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 - Okres gwarancji i rękojmi - 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 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawiera Załącznik nr 2 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Istotne postanowienia umowy (IPU) 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http//bip.brpo.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Wydział Zamówień Publicznych Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 24.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydział 

Zamówień Publicznych Al. Solidarności 77 00-090 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: Zamawiający zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 



dokonania wizji lokalnej w terminie: 10.06.2016 r. o g. 12.00 w Biurze Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.. 

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 

 


