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

www.ilot.edu.pl 

 

Warszawa: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu modernizacji I sekcji 
Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w budynku R oraz zasilania budynku X1 na terenie 

Instytutu Lotnictwa 
Numer ogłoszenia: 35897 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 

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: Wykonanie robót budowlano-

instalacyjnych w celu modernizacji I sekcji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w budynku R oraz 

zasilania budynku X1 na terenie Instytutu Lotnictwa. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu modernizacji I sekcji Rozdzielni Głównej 

Średniego Napięcia w budynku R oraz zasilania budynku X1 na terenie Instytutu Lotnictwa. 2. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do 

SIWZ wraz z projektem koncepcyjnym będącym załącznikiem nr 1a i b do PFU. 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 50% wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.55.00-3, 
45.31.10.00-0, 45.40.00.00-1. 

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

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

http://www.ilot.edu.pl/
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5. 

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. 

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 dwa zamówienia polegające na dostawie, budowie 

lub modernizacji i uruchomieniu rozdzielni średniego napięcia wyposażonej w automatykę SZR o 
wartości minimum 1 000 000,00 złotych brutto każde, przy czym udział robót w zakresie instalacji 

elektrycznych nie może być dla każdego zamówienia niższy niż 70 % wartości zamówienia, a co 
najmniej jedno z ww. zamówień musi być zrealizowane na czynnym obiekcie (obiekt użytkowany); 

 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 6 osobami, które posiadają następujące kwalifikacje: a) kierownik robót elektrycznych 
legitymujący się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, b) kierownik budowy legitymujący 
się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, c) dwie (2) osoby sprawujące funkcje pracownika budowlanego 
posiadające co najmniej wykształcenie techniczne w specjalności instalacyjnej elektrycznej, 

legitymujące się świadectwem kwalifikacyjnym E i D z uprawnieniem do wykonywania pomiarów, 

wszystkie wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych 
kwalifikacjach, zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych minimum do 

15kV, d) dwie (2) osoby sprawujące funkcje pracownika budowlanego, legitymujące się 
świadectwem kwalifikacyjnym E wydanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję 

o równorzędnych kwalifikacjach, zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach 

elektrycznych minimum do 15kV; 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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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 1 000 000,00 zł (słownie: 

jeden milion 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 
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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 dokumentu 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 SIWZ, 

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 osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami określonymi w SIWZ. Zmiana 

nie wymaga aneksowania umowy, jednakże skierowanie nowego pracownika do realizacji prac wynikających 
z umowy, nastąpi wyłącznie po wcześniejszym (co najmniej 72 godzinnym) zawiadomieniu osoby 

upoważnionej przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją umowy wraz z dostarczeniem dowodów 
potwierdzających, że nowa osoba posiada co najmniej kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SIWZ i 

uzyskaniem akceptacji nowej osoby przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz uaktualnieniu 

wykazu pracowników realizujących przedmiot umowy; 2) gdy nastąpi konieczność zmian w terminach 
realizacji zamówienia określonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, spowodowanych 

obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego lub czynnikami niezależnymi od 
Wykonawcy, w wyniku których zrealizowanie przedmiotu zamówienia nie będzie możliwe w określonym 

terminie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie; 3) zmiany elementów 
składowych przedmiotu zamówienia na elementy o lepszych parametrach z zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie za realizację zamówienia nie ulegnie zwiększeniu, a 

zastosowanie nowego elementu składowego nie wpłynie negatywnie na wydajność, użyteczność i jakość 
danego urządzenia; 4) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, bez zmiany wynagrodzenia 
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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; 5) zmiany sposobu i warunków płatności w przypadku zaistnienia 

okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, na które Strony nie miały 
wpływu; 6) 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 powyżej wymagają wystąpienia z 

zasadnym pisemnym wnioskiem o jej dokonanie przez Wykonawcę do Zamawiającego i będą obowiązywały 
od dnia podpisania aneksu do umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że Strony dołożą wszelkich starań aby 

podpisanie aneksu nastąpiło nie 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. Krakowsa 110/114, 02-256 Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 22.04.2016 godzina 10:15, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut 

Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, kancelaria ogólna, budynek A, do dnia 22.04.2016 r. 

do godz. 10:00 czasu lokalnego.. 

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 

 

 


