
   
 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.ilot.edu.pl 

 

Warszawa: Roboty wykończeniowe i instalacyjne w budynku Centrum Turbin Gazowych 
Numer ogłoszenia: 12801 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Lotnictwa , al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, woj. mazowieckie, 

tel. 022 8460011, faks 022 8466567. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty wykończeniowe i instalacyjne w 

budynku Centrum Turbin Gazowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych polegających na robotach 

wykończeniowych i instalacyjnych w budynku Centrum Turbin Gazowych znajdującym się na terenie 

Instytutu Lotnictwa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera program funkcjonalno-
użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, które zostanie udzielone na podstawie 

odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu 

warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia 

uzupełniającego nie będzie przekraczać 30% wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 71.22.00.00-6, 45.33.24.00-7, 
45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 39.15.30.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium wynosi: 40 000, 00 PLN (słownie: czterdzieści 

tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert 

http://www.ilot.edu.pl/


   
 

 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana na 
podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 5 robót budowlanych obejmujących 

swoim zakresem budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont budynku/budynków lub ich 

części, o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto każda robota. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana na 

podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności dysponują odpowiednimi osobami niezbędnymi do 
wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. 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. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności przedstawią aktualną na dzień upływu terminu 
składania ofert polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 2 000 

000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 



   
 

 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis dotyczący terminu wystawienia 
dokumentów stosuje się odpowiednio. 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3. Jeżeli Wykonawca, w dokumentach, o których mowa 

w Ogłoszeniu, wykazał, że polega na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
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) okres, na jaki zasoby będą udostępnione 

Wykonawcy; c) charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym 
zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Okres gwarancji - 10 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie 
w przypadku: 1) zmiany terminów wykonania umowy; w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń 

uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, bez możliwości zmiany wynagrodzenia 

określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego spowodowane m.in.: a) wstrzymania 
jednostronną decyzją Zamawiającego prowadzenia robót, b) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w określonym w zleceniu terminie. Do 
niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w 

określonym terminie zalicza się w szczególności: - obfite i długotrwałe opady atmosferyczne, w 

szczególności śnieg, deszcz; - niskie temperatury utrudniające lub uniemożliwiające realizacje umowy; - 
klęski żywiołowe występujące na terenie objętym realizacją umowy. W takim przypadku strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania prac, fakt ten jednak musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 
budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, c) działania siły wyższej (np. 

strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, d) 
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, e) konieczności 

przeprowadzenia prac (robót) nieprzewidzianych w SIWZ wynikających z warunków archeologicznych lub 
terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy, prace archeologiczne, f) działań osób trzecich lub 

organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. 
2) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych 

lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, bez zmiany wynagrodzenia za realizację 

przedmiotu zamówienia. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania 
odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, 

wydajności lub wyższej użyteczności; 3) zmian technologii lub parametrów charakterystycznych dla danego 
elementu składowego robót, wprowadzonych na wniosek wykonawcy, zatwierdzony przez zamawiającego 

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; 4) zmiany 
sposobu i warunków płatności w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających 

prawidłową realizację umowy, na które Strony nie miały wpływu; 5) zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszt wykonania zamówienia tj. zmiany w zakresie: 

wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. z 2002, Nr 16 poz. 1679 z późn. zm./, zasad podlegania ubezpieczeniom 



   
 

 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne; 2. zmiany określone w ust. 1 pkt. 5 powyżej wymagają wystąpienia z zasadnym pisemnym 
wnioskiem o jej dokonanie przez Wykonawcę do Zamawiającego i będą obowiązywały od dnia podpisania 

aneksu do umowy lub w innym terminie określonym w treści aneksu z zastrzeżeniem, że strony będą dążyć 
aby podpisanie aneksu nie nastąpiło później, niż w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem 

przez Wykonawcę. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.ilot.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Lotnictwa 

al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 22.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut 

Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, budynek X2, I piętro, pokój 1.1B. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 

 


