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Znak: NZ-28-6/18                                          Warszawa, dnia 09.03.2018 r. 
 

Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 
CZĘŚĆ I – Remont wolier dla bażantów 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  -  Roboty  budowlane 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność lub działalność ich 
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację 
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 

I.1) NAZWA I ADRES: 
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 
krajowy numer identyfikacyjny REGON: 012878673 
ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa, woj. mazowieckie, Rzeczpospolita Polska 
tel.: +48 22 619 40 41, faks: +48 22 619 58 98, e-mail: przetargi@zoo.waw.pl 
adres strony internetowej: www.zoo.waw.pl 
 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA: nie dotyczy 
 

I.4) KOMUNIKACJA 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
http://zoo.waw.pl/bip/zamowienia-publiczne/53-zamowienia-powyzej-30000-euro.html 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego albo za 
pośrednictwem posłańca albo osobiście w sekretariacie zamawiającego w godz. od 07:00 do 15:00  
adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, 
CZĘŚĆ I - Remont wolier dla bażantów. 
Numer referencyjny: NZ-28-6/18 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie 
 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: nie 
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
w Warszawie. Jest to zamówienie udzielane w częściach. Niniejsze postępowanie dotyczy: CZĘŚĆ I - Remont wolier dla 
bażantów, obejmujący demontaż 3 istniejących klatek wraz z fundamentami, wykopy pod nowe fundamenty, wykonanie 
fundamentów z betonu zbrojonego wraz z ich izolacją przeciwwilgociową, wykonanie konstrukcji stalowej 2 klatek, wykonanie 
„wypełnienia” stalowego rusztu siatką oraz częściowo okładziną drewnianą, budowę kurnika w konstrukcji drewnianej wraz z 
zadaszeniem.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.1.; Załączniku Nr 1.2. oraz Załączniku Nr 3 do SIWZ. 
 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 45111300-1; 45100000-8; 45223500-1; 45223210-1   
 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
nie 
 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: okres w dniach: 80  
 

II.9) Informacje dodatkowe:  
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących prace rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, betoniarskie, stolarskie, dekarskie, ślusarskie, tj. prace 
na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W celu 
uniknięcia wątpliwości, wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczą faktu 
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zatrudnienia określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia pracowników, którzy będą uczestniczyli w 
wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia 
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia 
określają zapisy we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
 

SEKCJA III: INFORMACJE  O  CHARAKTERZE PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM  I  TECHNICZNYM 
 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów 
Określenie warunków:  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków:  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 
doświadczeniu tych osób: nie 
 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIUM SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału: tak 
 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP 
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, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wskazania przez wykonawcę 
dostępności niniejszych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT III.3) – III.6) 
 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
Dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 
Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej: nie 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
IV.2.2)                 Kryteria                                           Znaczenie 

1. Cena          60% 
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20% 
3. Okres gwarancji jakości i rękojmi  20% 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: tak 
 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy: nie 
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 28.03.2018 r.   Godzina: 11:30 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) 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 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień 
na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie 
IV.6.6)  Informacje dodatkowe: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2018 r. 
 

 
 
 
 
 
 


