
 

 

Ogłoszenie nr 546555-N-2017 z dnia 2017-07-06 r.  

Instytut Lotnictwa: remont pomieszczeń w budynku ,,P” na terenie Instytutu Lotnictwa w 

Warszawie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

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  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Lotnictwa, krajowy numer identyfikacyjny 3737400000, 

ul. al. Krakowska   110/114 , 02-256   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 

8460011 wew. 261, , e-mail maciej.marzec@ilot.edu.pl, edyta.sitnik@ilot.edu.pl, faks 22 



1160525.  

Adres strony internetowej (URL): http://ilot.edu.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Instytut badawczy  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

http://ilot.edu.pl/category/przetargi-i-ogloszenia/przetargi-i-inne-tryby-w-ustawie-pzp/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

http://ilot.edu.pl/category/przetargi-i-ogloszenia/przetargi-i-inne-tryby-w-ustawie-pzp/  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont pomieszczeń w budynku 

,,P” na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie  

Numer referencyjny: 36/ZZ/AZLZ/2017  

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  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w 

budynku ,,P” na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, opracowanie dokumentacji 

powykonawczej dla przeprowadzonego remontu oraz opracowanie projektu wykonawczego w 

zakresie instalacji elektrycznej, wentylacji i systemu sygnalizacji alarmu pożaru 

(zawierającego rysunki szczegółowe i opisy rozwiązań projektowych) w związku z remontem 

i przeniesienie majątkowych praw autorskich do projektu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Miejsce realizacji: siedziba 

Zamawiającego. 4. Uwaga! Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca aby Wykonawca 

dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z jego specyfiką i 

zakresem. W tym celu należy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wizji 

lokalnej w sposób, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ (kontakt telefoniczny lub 

e-mailowy). 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone 

zamówienie, posiadał przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczenia OC w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem wyłącznie przedmiot 

realizacji Umowy na kwotę nie niższą niż wartość Umowy. Zamawiający zastrzega, iż w 

przedmiotowej polisie nie może występować franszyza redukcyjna (udział własny). 



Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy OC wraz z 

potwierdzeniem dokonania wymaganych opłat przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy 

opłata przewidziana jest transzami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać dowód 

dokonania zapłaty każdej z transz w terminie 5 dni od dnia kiedy zapłata stanie się 

wymagalna. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić i udokumentować Zamawiającemu ciągłość polis OC w ww. zakresie. 

Jeżeli polisa będzie wystawiona w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia 

kwoty na podstawie średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu. 6. Jeżeli w opisie 

przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu 

zamówienia tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej 

takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze. 7. Jeżeli w opisie przedmiotu 

zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie 

nie gorszym niż wymagania określone w ww. normach. 8. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonywania następujących czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1) koordynacja 

robót w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, 2) prace 

ogólnobudowlane oraz w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Przedmiotowy 

warunek nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, które będzie wykonywała osobiście ww. zakres prac. 9. Na każde żądanie 

Zamawiającego przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji ww. umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do wglądu, w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania ww. żądania: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko 

osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Zmiana ww. 

terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45332000-3 

45332400-7 



45310000-3 

71320000-7 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

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: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: • 

roboty rozbiórkowe i demontażowe, • roboty budowlane, • roboty konstrukcyjne, • roboty 

wykończeniowe, • roboty w zakresie instalacji sanitarnych (wodnych, kanalizacyjnych, 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodzących, grzewczych), • roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych i niskoprądowych, • roboty w zakresie instalacji przeciwpożarowych, • roboty 

w zakresie automatyki i sterowania, • prace projektowe we wszystkich wyżej wymienionych 

branżach. Wartość ww. zamówienia nie będzie przekraczać 15% wartości zamówienia 

podstawowego.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 70  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest 

data podpisania umowy. 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 3. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym uzyskania podpisanego przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót w terminie do 10 tygodni od daty 

przekazania placu budowy. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy określonej w rozdziale XXVI SIWZ. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  



Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności posiadają zdolności 

techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj.: 1) w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej: - 2 roboty budowlane o wartości nie 

mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto każda, - 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej 

niż 1 000 000,00 złotych brutto obejmujące swoim zakresem budowę, rozbudowę, 

przebudowę lub remont budynku/budynków lub ich części i instalacje sanitarne i elektryczne. 

2) dysponują nie mniej niż 2 osobami, które posiadają następujące kwalifikacje: a) kierownik 

budowy legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, b) kierownik robót w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych legitymujący się uprawnieniami 

budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji elektrycznych, c) kierownik robót w specjalności instalacyjnej legitymujący się 

uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 poz. 290) art. 12 ust. 

1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących 

przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r. W odniesieniu do obywateli 

państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. nr 63 poz. 394 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (Dz.U z 2014 poz. 1946 j.t.). 

Zamawiający wymaga, aby każda z wymienionych osób posiadała znajomość języka 

polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.  

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  

Informacje dodatkowe:  

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: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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 KRYTERIA 

SELEKCJI  



Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) 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. W 

przypadku zaniechania załączenia ww. dokumentu przez Wykonawcę w związku z 

brzmieniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty 

adres internetowy strony na której znajduje się ww. rejestr lub ewidencja, wydający urząd lub 

organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji (jeżeli to możliwe); 2) zaświadczenie 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oświadczenie 

wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności- wg treści określonej w Załączniku nr 6; 5) oświadczenia wykonawcy o 

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)- wg treści 

określonej w Załączniku nr 7;  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO 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:  
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym 

okresie (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 



z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg treści określonej w załączniku 

nr 3 do SIWZ; 2) wykaz osób (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 

2 SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – wg treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ;  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO 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)  
1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Ofertę podpisuje wyznaczony pełnomocnik. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) wg treści określonej we 

wzorze oświadczenia jaki Zamawiający zamieści na stronie internetowej wraz z informacją o 

otwarciu ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 3. W przypadku, gdy o zamówienia ubiegają się Wykonawcy 

występujący wspólnie Wykonawcy złożą dokumenty i oświadczenia określone w pkt III.4) i 

III.5.1), na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg następujących 

zasad: 1) w zakresie III.5.1)1) warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony 

wówczas, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą 

dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienia warunek udziału w postępowaniu 

określony w rozdziale IX ust. 1 pkt 1; 2) w zakresie III.5.1)2) warunek udziału w 

postępowaniu zostanie uznany za spełniony wówczas gdy Wykonawcy wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie złożą dokumenty i oświadczenia, które 

potwierdzą spełnienie ww. warunku; 3) w zakresie pkt III.4)1-5 oświadczenia i dokumenty 

złoży każdy Wykonawca. 4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych 

podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu załącza 

dokumenty w zakresie określonym w pkt III.5.1)1)-2), w jakim Wykonawca powołuje się na 

ich zasoby oraz w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania, Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia określone w pkt III.4)1-5 

dotyczące tych podmiotów. 5. W przypadku gdy Wykonawca zadeklarował powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom, w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawca złoży dokumenty i oświadczenia 

określone w pkt III.4)1-4 dotyczące tych podwykonawców. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę 



lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 

których mowa w III.4)1-3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie 

zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 7. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt a powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 

w ust. 6 pkt b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentu, o którym mowa w ust. 6, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 7 stosuje 

się odpowiednio. 9. Jeżeli dokumenty, o którym mowa w pkt III.4)1-3 potwierdzający brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu są 

dostępne w formie elektronicznej, może zaniechać ich dostarczenia, w takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w treści oferty: adres internetowy, wydający urząd 

lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji (jeżeli to możliwe); 10. W przypadku 

wykazania w załączniku nr 3 wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca jest 

zobowiązany dodatkowo podać wartość w PLN, dokonując przeliczenia kwot na podstawie 

średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia. W przypadku gdy zamówienie ma 

charakter okresowy i nie zostało zakończone do upływu terminu składania ofert, z dnia, w 

którym wg Wykonawcy nastąpiło wykonanie zamówienia w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 11. W przypadku wątpliwości co do 

treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba lub kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. Jeżeli Wykonawca, w 

dokumentach, o których mowa w SIWZ, wykazał, że polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 2) oznaczenie podmiotu przyjmującego 

zasoby (Wykonawca); 3) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca: a) 

zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia; b) zakres (charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył 

Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia) i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  



IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  



 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 90,00 

okres gwarancji 10,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  



IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia 

zmian w Umowie w następujących okolicznościach: 1) Strony Umowy przewidują możliwość 

zmiany terminów wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń 

uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, bez możliwości zmiany 

wynagrodzenia określonego w Umowie spowodowane m.in.: - wstrzymania jednostronną 

decyzją Zamawiającego prowadzenia robót, - działań osób trzecich oraz organów władzy 

publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji Umowy. Strony 

Umowy dokonują zmiany Umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana 

umowy w ww. zakresie możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o 

konieczności wprowadzenia zmiany z podaniem uzasadnienia jej wprowadzenia oraz 

uzyskania akceptacji zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. 2) W przypadku 

wystąpienia w trakcie realizacji Umowy wydarzeń noszących znamiona „siły wyższej” 

rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywane i poza kontrolą stron niniejszej 

Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu Umowy, a 

powodujące niemożność wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, strony Umowy 

niezwłocznie po ustaleniu przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizację Umowy, 

protokolarnie ocenią skutki jakie dla wykonania Umowy miała siła wyższa i poprzez 

sporządzenie aneksu do Umowy zmienią treść Umowy w zakresie w jakim wystąpienie siły 

wyższej wpłynęło na obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego wynikające z treści Umowy. 

3) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, bez zmiany 

Wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego 

należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym 

stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, wydajności lub wyższej użyteczności. Strony 

Umowy dokonują zmiany Umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana 

Umowy w ww. zakresie możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o 

konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem informacji na czym polega zmiana 

rozwiązań technicznych i technologicznych i wyrażenia zgody Zamawiającego na dokonanie 

takiej zmiany. 4) zmian technologii lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu 

składowego robót, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje ona zmiany wynagrodzenia za 

realizacje przedmiotu umowy oraz że zmiana technologii lub parametrów nie spowoduje 

uszczerbku dla jakości wykonanych prac. Strony Umowy dokonują zmiany Umowy 

sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana Umowy w ww. zakresie możliwa jest 

pod warunkiem poinformowania drugiej strony o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z 

podaniem informacji na czym polega zmiana technologii lub parametrów charakterystycznych 



dla danego elementu składowego robót i wyrażenia zgody Zamawiającego na dokonanie 

takiej zmiany. 5) Strony Umowy przewidują możliwość zmiany sposobu i warunków 

płatności w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających prawidłową 

realizację Umowy. Strony Umowy dokonują zmiany Umowy sporządzając do niej aneks z 

zastrzeżeniem, że zmiana Umowy w ww. zakresie możliwa jest pod warunkiem 

poinformowania drugiej strony o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem 

przyczyn żądania zmiany i wyrażenia zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. 2. 

Zamawiający może wprowadzić zmiany Umowy, gdy wystąpi co najmniej jedna z 

okoliczności określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 do ust. 3 ustawy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2017-07-24, godzina: 12:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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 zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


