
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001276402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. J. Ch. Szucha 12A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-918

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@trybunal.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trybunal.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sądy i Trybunały

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38931274-e713-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00200013/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-08 14:05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055984/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
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Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.trybunal.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trybunal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z
platformazakupowa.pl dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dla Wykonawców znajdują się pod likiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): DZIAŁ XXVII w SWZ - INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm.221.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych pomieszczeń biurowych obejmujących roboty
rozbiórkowe, roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne elektryczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-25 do 2022-09-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada zawartą polisę, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł
(jeden milion złotych) na jeden i wszystkie przypadki, zgodnie z wymaganiami poniżej:
a) przedmiot ubezpieczenia obejmie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody osobowe
lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy;
b) zakres ubezpieczonej działalności Wykonawcy obejmie zakres robót zleconych niniejszą umową; 
c) ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie następujące szkody:
aa) wyrządzone przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców; 
bb) powstałe w mieniu stanowiącym przedmiot umowy, w szczególności w zakresie montażu, obróbki, naprawy,
czyszczenia, serwisu lub innych podobnych czynności wykonywanych w ramach robót prowadzonych przez Wykonawcę;
cc) wynikających z prowadzenia prac demontażowych i rozbiórkowych. 
d) czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej – dla wypadków ubezpieczeniowych (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój
zdrowia, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy) zaistniałych w okresie ubezpieczenia;
e) suma gwarancyjna – o wartości minimum 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia dla całego wymaganego wyżej zakresu ubezpieczenia;
f) okres trwania ubezpieczenia – od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego zamówienia.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie zawodowe w
zakresie robót budowlanych remontowych pomieszczeń biurowych wykazując w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – że wykonał co
najmniej 2 (słownie: dwie) roboty budowlane w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, o wartości każdego zamówienia
nie mniejszej niż 250 000 zł każde, zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021, poz. 275), wg Załącznika nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Składanych wraz z ofertą:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ. Oświadczenie powinno potwierdzać brak podstaw wykluczenia, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę ̨ oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego oraz potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w niniejszym punkcie składa każdy z
Wykonawców.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia stanowi
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Załącznik nr 4 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; 
3) oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik
nr 5 do SWZ.
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SWZ - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby;
Składanych na wezwanie Zamawiającego:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z treścią działu XII ust. 3 pkt
1) SWZ;
2) wykaz zrealizowanych robót budowlanych – wg. wzoru określonego w Załączniku Nr 7 do SWZ z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania (daty rozpoczęcia i zakończenia) i wskazania odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że roboty
budowlane zostały wykonane należycie (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru itp.). W przypadku podania wartości (bez
VAT) danej umowy (dostawy) w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według
średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ukazania się Ogłoszenia o
zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego
kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca ma obowiązek złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci kosztorysu ofertowego
stanowiącego załącznik do Oferty – Załącznika nr 2 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, składane w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania
- (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów rejestrowych;
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- dowód wniesienia wadium;
- uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę
przedsiębiorstwa;
- dowody równoważności, o których mowa w dziale V ust. 4 SWZ, jeżeli Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w
stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 9 500 zł (słownie: dziewięć
tysięcy pięćset złotych). W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy wpisać wadium i
numer postępowania.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku.
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr 70 1010 1010 0057 3113 9120 0000 z podaniem numeru postępowania (na przelewach nr rachunku należy pisać w
sposób ciągły - bez spacji). 
5. Wadium wniesione przelewem na rachunek Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed
terminem składania ofert rachunek Zamawiającego będzie uznany kwotą wadium.
6. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 przekazuje Zamawiającemu
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
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7. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w okolicznościach opisanych w art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
niedopuszczalne jest łączenie liczby robót wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2
robót. 
- w przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ. Oświadczenie powinno potwierdzać brak podstaw wykluczenia, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę ̨ oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania
ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w
niniejszym punkcie składa każdy z Wykonawców.
- oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy
wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
- do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia wspólnie, kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
załącznik nr 1 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE - § 13. Zmiany w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/trybunal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wizję lokalną oraz wymaga odbycia wizji przez potencjalnych Wykonawców w dniu 15 czerwca
2022 r. o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego.
Z poste ̨powania o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwia ̨zaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukraine ̨ oraz słuz ̇a ̨cych ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) - wyklucza sie ̨ również :
1. wykonawce ̨ oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporza ̨dzeniu 765/2006 i
rozporza ̨dzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste ̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste ̨ rozstrzygaja ̨cej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
2. wykonawce ̨ oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pienie ̨dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporza ̨dzeniu 765/2006 i rozporza ̨dzeniu 269/2014 albo wpisana na liste ̨ lub be ̨da ̨ca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na liste ̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste ̨ rozstrzygaja ̨cej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
3. wykonawce ̨ oraz uczestnika konkursu, którego jednostka ̨ dominuja ̨ca ̨ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporza ̨dzeniu 765/2006 i rozporza ̨dzeniu 269/2014 albo wpisany na liste ̨ lub be ̨da ̨cy taka ̨ jednostka ̨
dominuja ̨ca ̨ od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na liste ̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste ̨
rozstrzygaja ̨cej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
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