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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4264-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Roboty budowlane
2022/S 003-004264

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Karny w Płocku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000320466
Adres pocztowy: Sienkiewicza 22
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Stefańska
E-mail: lidia.stefanska@sw.gov.pl 
Tel.:  +48 242350227
Faks:  +48 242620227
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sw.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-plocku

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_plock
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka penitencjarna Służby Więziennej

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
"Budowa dwóch pawilonów penitencjarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Płocku" 
w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą 
„Budowa dwóch pawilonów penitencjarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Płocku. 
Zadanie obejmuje prace projektowe oraz roboty budowlane.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Karny w Płocku

II.2.4) Opis zamówienia:
Prace projektowe obejmujące wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno — Użytkowego , Roboty 
budowlane — montażowe i instalacyjne obejmujące:
a) Budowa budynków oraz prace wykończeniowe zgodnie z funkcją przewidzianą w koncepcji (PFU), obiekt z 
pierwszym wyposażeniem, technologią oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
b) Prace terenowe: ukształtowanie terenu (makroniwelacja), przebudowa układu dróg i dojazdów technicznych, 
placów manewrowych i ciągów pieszojezdnych oraz powierzchni utwardzonych do nowo projektowanego 
budynku, ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu zielenią niską, wykonanie instalacji oświetlenia 
terenowego, wykonanie instalacji monitoringu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytowa na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć 
milionów złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub jego części lub zamieszkania zbiorowego, 
których zakres obejmował co najmniej wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, 
elektrycznych, o wartości zrealizowanych robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto (słownie: 
dziesięć milionów złotych) lub kubaturze budynku nie mniejszej niż 5 000,00 m3, każda robota - załącznik nr 6 
do SWZ.
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 projekty budowlane dla budowy lub rozbudowy 
lub przebudowy budynku użyteczności publicznej lub jego części lub zamieszkania zbiorowego o kubaturze 
nie mniejszej niż 5 000,00 m3, obejmujące co najmniej branże ogólnobudowlaną, konstrukcyjną, elektryczną i 
sanitarną, każdy projekt - załącznik nr 7 do SWZ.
c) Zamawiający zastrzega, iż w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 
zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale 7 ust. 2 w pkt 4. lit. a) i b), Wykonawca może 
wykazać się również realizacją, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), co najmniej 2 zadań, realizowanych w ramach jednego 
kontraktu w formule „zaprojektuj i wybuduj” – każde zadanie polegające na wykonaniu projektu budowlanego 
oraz budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego 
obejmujące swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, o 
wartości zrealizowanych robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów 
złotych) lub kubaturze budynku nie mniejszej niż 5 000,00 m3; za spełnienie warunku, o którym mowa powyżej 
nie zostanie uznane zadanie obejmujące przeprojektowanie lub doprojektowanie budynku użyteczności 
publicznej. 5) do realizacji zamówienia skierują osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane 
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220 ze zm.)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 07:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 07:10
Miejsce:
Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, platforma zakupowa, https://platformazakupowa.pl/pn/zk_plock

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w terminie 10 dni od dnia powzięcia informacji o 
działaniu lub zaniechaniu działania przez zamawiającego.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2021
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