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Warszawa: Zaprojektowanie oraz rozbudowa instalacji sprężonego powietrza wraz z 

integracją z obecnym systemem sterowania dla Laboratorium Badań 

Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa 

Numer ogłoszenia: 134575 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilot.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka badawcza. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie oraz 

rozbudowa instalacji sprężonego powietrza wraz z integracją z obecnym systemem 

sterowania dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

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

oraz rozbudowa instalacji sprężonego powietrza wraz z integracją z obecnym systemem 

sterowania dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

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


 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP stanowiących nie więcej niż 50% 

zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 44.16.20.00-3, 44.16.43.10-3, 

44.16.32.00-2, 45.31.74.00-6, 44.11.10.00-1, 44.10.00.00-1. 

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: 77. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu 

składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 16 000 zł 

(słownie: szesnaście tysięcy złotych) 

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 Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania jego spełnienia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie 

wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu 

instalacji sprężonego powietrza lub instalacji podciśnieniowej, o wartości 

minimum 350 000,00 PLN brutto oraz należycie wykonał montaż co najmniej 

3 zbiorników ciśnieniowych o pojemności minimum 50 m3 każdy 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania jego spełnienia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż ma 

lub będzie mieć do dyspozycji co najmniej jedną osobę posiadającą ważne 

świadectwo egzaminu spawacza europejskiego lub międzynarodowego albo 

świadectwo równoważne. Świadectwo, o którym mowa wyżej powinno być 

wydane przez ośrodki posiadające Certyfikat Autoryzacji Organizacji 

Krajowej, upoważnionej do działania w imieniu Europejskiej Federacji 

Spawalniczej (EWF) na terenie Polski - w przypadku świadectwa egzaminu 

spawacza europejskiego, w przypadku świadectwa egzaminu spawacza 

międzynarodowego w imieniu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa 

(IIW) na terenie Polski 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania jego spełnienia 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 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; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III. 4. 3. 1) składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 3. 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. 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 pkt 

1 stosuje się odpowiednio. 4. 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. 5. 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. 6. Wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców 

występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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 - 70 

 2 - termin realizacji zamówienia - 15 

 3 - okres gwarancji i obsługi serwisowej - 15 

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 

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

w umowie w przypadku: 1) gdy nastąpi konieczność zmian w terminie realizacji zamówienia 

określonym 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 

terminie określonym w rozdziale VII, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie; 2) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia bez zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy; 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 zamówienia. Jako 

korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające 

wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, 

wydajności lub wyższej użyteczności; 4) zmian technologii lub parametrów 

charakterystycznych dla danego przedmiotu umowy, 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 przedmiotu umowy; 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. 

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. Karkowska 110/114, 02-256 Warszawa. 

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

ofert: 21.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-

256 Warszawa, kancelaria ogólna, budynek A. 

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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: A. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego 1. W przypadku 

wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako 

najkorzystniejszej, Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia, najpóźniej do dnia 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu realizacji 

zamówienia, najpóźniej do dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W 

przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie złoży dokumentów o 



których mowa w pkt 1 i 2, najpóźniej do dnia podpisania umowy, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca uchyla się od jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca 

uchyla się od zawarcia umowy, może odstąpić od jej podpisania i wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 

oceny. B. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1.Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% proponowanej w formularzu 

cenowym wartości przedmiotu umowy brutto. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

występujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) w 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. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci 

pieniężnej należy wpłacić na konto Instytutu Lotnictwa Bank Pekao S.A., nr konta 

90124062471111000049772760. 5. Zabezpieczenie wnoszone w formach niepieniężnych 

należy składać w formie oryginału dołączonego do oferty. Z treści gwarancji / poręczenia 

musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być 

podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis 

winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z 

imienną pieczątką lub czytelny. 6. Zabezpieczenia wniesione w formach niepieniężnych 

zostanie wystawione z terminem ważności o 30 dni dłuższym niż termin obowiązywania 

umowy. 7. W przypadku niezakończenia realizacji zamówienia w terminie określonym w 

ofercie Wykonawcy, obowiązek zabezpieczenia należytego wykonania umowy trwa do dnia 

rzeczywistego wykonania zamówienia stwierdzonego protokołem odbioru bez uwag. 

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 

 


