
Znak: NZ-28-9/19 Warszawa, dnia 09.07.2019 r.

Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
CZĘŚĆII - Remont ogrodzenia wybiegu dla słoni

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

1.1) 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: +48226195898, e-mail: przetargi@zoo.waw.pl
adres strony internetowej: www.zoo.waw.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA: nie dotyczy

1.4) KOMUNIKACJA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
https://zoo.waw.pl!bip!zamowienia-publiczne!powyzej-30000-euro
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 recepcji zamawiającego (recepcja czynna w godz. od 08:00 do 15:00)
adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3,03-461 Warszawa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie,
CZĘŚĆII - Remont ogrodzenia wybiegu dla słoni.
Numer referencyjny: NZ-28-9/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

11.2)Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

11.3)Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: nie

11.4) 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 II - Remont ogrodzenia
wybiegu dla słoni, obejmujący podwyższenie istniejącego ogrodzenia (cześć ogrodzenia stalowa, mur żelbetowy, mur z
kamienia), renowacja ogrodzenia, instalacja "pastucha"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.1.; Załączniku Nr 1.2. oraz Załączniku Nr 1.3. do
SIWZ.

11.5)Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45223500-1; 45223210-1

11.6)Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia):

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

11.8)Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: okres w dniach: 90

11.9)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
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podwykonawcy i podjego 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 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
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków:

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia zawodowego wykonawcy, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że: dysponuje co najmniej 1 osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót
budowlanych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba na tym stanowisku powinna posiadać właściwe uprawnienia do kierowania w/w robotami oraz posiadać aktualne
zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że dysponuje co najmniej 1 osobą która posiada uprawnienia do prowadzenia robót
elektrycznych

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: tak

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy Pzp: tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

111.3) 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

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2S 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.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2S UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

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

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT 111.3) -111.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z dokumentami, o których mowa w
pkt 7.4.4. SIWZ
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.I) OPIS
IV.1.I) 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.I.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszczasię złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

Dopuszczasię 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
IV.2) KRYTERIAOCENYOFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria
l. Cena
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
3. Okres gwarancji jakości

Znaczenie
60%
20%
20%

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa wart. 24aa ust. l 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) INFORMACJEADMINISTRACYJNE

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: 29.07.2019 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, które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

KLAUZULAINFORMACYJNAO PRZETWARZANIUDANYCHOSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. n dalej
"RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, 03-461 Warszawa, ul.

Ratuszowa 1/3, tel.: 22 619 40 41, e-mail: sekretariat@zoo.waw.pl
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie jest Pan Patryk Koralewski, e-

mail: iod@zoo.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego pn. Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, CzęśćII _
Remont ogrodzenia wybiegu dla słoni, znak: NZ-28-9/19, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
"ustawa PZp";

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym
uprawnione do kontroli administratora danych;

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem danych przetwarzają dane
osobowe;
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. zgodnie z art. 96 ust. 3a ustawy Pzp, zasada jawności, o której mowa wart. 96 ust. 3 ustawy Pzp, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa wart. 9 ust. 1 RaDO, zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa wart. 8
ust 3-5 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio;

8. zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający udostępni Pani/Pana dane osobowe, o których mowa wart. 10 RaDO, w
celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu
do ich wniesienia;

9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RaDO;

10. posiada Pani/Pan:

al na podstawie art. 15 RaDO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z zastrzeżeniem
ograniczeń, o których mowa wart. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. la ustawy Pzp w związku z art. 15 RaDO (W przypadku,
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa wart. 15 ust. 1-3 RaDO, wymagafoby niewspófmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczq, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania (lub jego zakończenia) o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu);

b] na podstawie art. 16 RaDO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczeń w
przypadkach, o których mowa wart. 8a ust. 3 oraz art. 97 ust. 1b ustawy Pzp w związku z art. 16 RaDO (Skorzystanie
z prawa do sprostowania lub uzupełnienla, o którym mowa wart. 16 RaDO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokofu oraz jego zafączników);

c) zgodnie z art. 11 ust. 6a ustawy Pzp, w przypadku Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych w Biuletynie
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa wart. 15 i art. 16 RaDO, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do zamawiającego;

dl na podstawie art. 18 RaDO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 8a ust. 4 oraz art. 96 ust. 3b ustawy Pzp w związku z art. 18 ust. 2
RaDO (Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa wart. 18 ust. 1 RaDO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a od dnia
zakończenia postępowania gdy wniesienie żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole i zafącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole
i zafącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przestanki, o których mowa wart. 18 ust. 2 RaDO);

el prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RaDO;

10. nie przysługuje Pani/Panu:

al w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RaDO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 RaDO;
c) na podstawie art. 21 RaDO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RaDO.

Umowa zostanie podpisana z m.st. Warszawa oraz przekazana do Centralnego Rejestru Umów zgodnie z zasadą jawności
wskazanej w ustawie o finansach publicznych. W tym też zakresie dane będą administrowane przez Miasto Stołeczne Warszawa
z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640 i w tym zakresie administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 09.07.2019 r.

ruszewicz

.................................................................
Kierownik Zamawiającego
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