
Ogłoszenie nr 560478-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.  

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego: PRZEBUDOWA ZAPLECZA 
NAUKOWO – BADAWCZEGO ZAKŁADU RADIOMETRII I MONITORINGU SKAŻEŃ W BUDYNKU 

NR 55 – WTC ORAZ AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ 
 

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: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, krajowy 
numer identyfikacyjny 121229000, ul. Gen. Witolda Urbanowicza  2 , 00-908  Warszawa, woj. 
mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks 
+48261839723.  
Adres strony internetowej (URL): www.wat.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):  
uczelnia publiczna  
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)  
Tak  
www.wat.edu.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.wat.edu.pl  
 
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:  
Ofertę oznaczoną w sposób określony w pkt 5.8 SIWZ należy przesłać na adres 
zamawiającego lub złożyć w Kancelarii Jawnej WAT, bud. 100 (Sztab), pok. Nr 130, I piętro, 
wejście przez Biuro przepustek  
Adres:  
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 
2, 00-908 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: PRZEBUDOWA ZAPLECZA NAUKOWO 
– BADAWCZEGO ZAKŁADU RADIOMETRII I MONITORINGU SKAŻEŃ W BUDYNKU NR 55 – 
WTC ORAZ AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ  
Numer referencyjny: 57/DIR/2018  
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: ZAKRES: Wykonanie w oparciu o istniejącą dokumentację projektową, 



budowlano – wykonawczą robót związanych z przebudową zaplecza naukowo-badawczego 
Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń w budynku nr 55 - WTC oraz aktualizacja 
dokumentacji projektowo – wykonawczej o uwagi określone poniżej: 1. Roboty 
ogólnobudowlane a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe b) Roboty murarskie, 
posadzkarskie oraz roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów c) Roboty związane z 
usunięciem istniejącej podłogi w korytarzach nad istniejącymi poziomami kanalizacji, a 
następnie, po wykonaniu poziomych przewodów kanalizacyjnych d) Wykonanie podkładu 
pod posadzki i wykonanie posadzek z gresu 60x60 cm, wykonanie okładzin ściennych – 
glazurą 30x60 cm bezspoinowo e) Roboty w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej f) 
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu warstwą izolacyjną pozwalającą 
uzyskanie współczynnika przenikania U ≤1,1 W/m2. Remont dachu oraz remont elewacji w 
tym wykonanie klap ze schodami do zabezpieczenia włazów na strop podwieszony w 
korytarzu – efekt termomodernizacji dachu g) Wykonanie opaski od frontowej części 
budynku nr 55 szerokości 130 cm, a w części tylnej szer. ok. 60cm h) Urządzenie pomieszczeń 
i laboratoriów oraz ich wyposażenie, takie jak : zainstalowanie w przebudowanych 
laboratoriach specjalistycznych stołów laboratoryjnych i dygestoriów, z dokładną lokalizacją, 
wymagających doprowadzenia do nich mediów (nowe instalacje) i przyłączenia do nowej 
instalacji filtrująco – wentylacyjnej. 2. Roboty sanitarne Aktualizacja dokumentacji 
projektowej budowlano-wykonawczej branży sanitarnej i do stosowanie jej do aktualnych 
norm, przepisów i rozporządzeń. Przeliczenie wymagań dla systemu wentylacji i klimatyzacji. 
Dla pomieszczeń tych wymagana jest zmiana systemu wentylacji: a) zmiana materiału, z 
którego wykonano kanały wyciągowe, b) zmiana sposobu filtracji powietrza wywiewanego – 
dodanie filtrów absolutnych, c) dostosowanie wydajności nawiewu do zmodyfikowanej ilości 
dygestoriów w pomieszczeniu 19B, d) odpowiednia modyfikacja systemu automatyki 
wentylacji, e) dostosowanie zaprojektowanej instalacji nawiewnej do nowych warunków 
pracy, f) przeliczenie wydajności sprężu centrali i wentylatorów wywiewnych, g) 
zastosowanie regulatorów stałego przepływu. h) przestrzeganie wymagań zawartych w 
„Instrukcji o gospodarce środkami bojowymi w Siłach Zbrojnych RP” o numerze DU. 4.21.4 
cz. I. MON 2014. i) Rozpatrzyć konieczność zastosowania systemu ostrzegania przed 
skażeniem radioaktywnym, systemu zagospodarowania ścieków radioaktywnych oraz 
instalacji zaworu pierwszeństwa na instalacji hydrantowej. Jednakże w przypadku 
konieczności dostosowania dokumentacji do obowiązujących przepisów należy 
zaprojektować i wykonać ten zakres j) Roboty instalacyjne w budynkach, wykonanie instalacji 
wod.-kan. wraz z neutralizatorem ścieków k) Likwidacja przyłącza gazu l) Instalowanie 
instalacji wentylacji i przebudowa systemu klap rewizyjnych w podłodze korytarzy m) Inne 
roboty sanitarne w tym wykonanie, w miejscu istniejącego pomieszczenia gospodarczego, 
WC dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowanie pomieszczeń toalety damskiej i 
męskiej n) Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych - kompleksowe 
przebudowanie instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, c.o., wentylacyjnej o) 
Wykonanie osłon na poziome przewodu c.o.; Zamawiający informuje, iż wymaga aby 
wybrany wykonawca lub dostawca neutralizatora ścieków chemicznych przedstawił przed 
podpisaniem umowy gwarancję na urządzenie na co najmniej 5 lat (zgodnie z warunkami 
oferty) oraz przeprowadził konserwację urządzenia polegającą na sprawdzaniu działania, 
czyszczeniu i okresowej wymianie przereagowanego tłucznia marmurowego na nowy i waty 
sorbentowej w komorze absorbcyjnej oraz utylizację zanieczyszczeń ze zbiornika. 
Częstotliwość wymiany uzależniona jest od stężenia kwasu w ściekach jednak nie mniej niż 2 
razy do roku. Wykonawca zapewni transport i odbiór przereagowanego marmuru i waty 



absorbcyjnej. 3. Roboty elektryczne i teletechniczne a) Roboty instalacyjne elektryczne wg 
opracowania projektowego – z dostosowaniem do zmienionych wymogów pracy w 
laboratoriach chemicznych nr 19a, 19b i 19c. b) Należy stosować oprawy LED-owe o 
odpowiedniej klasie szczelności oraz rozdzielić funkcje oświetlenia podstawowego i 
awaryjnego – ewakuacyjnego (oprawy z autotestem), c) Wyłączniki różnicowoprądowe 
obwodów gniazd dedykowanych stosować w klasie „B”. d) Roboty instalacyjne okablowania 
strukturalnego z podłączeniem do sieci światłowodowej WAT, e) Wykonanie lokalnej 
sygnalizacji antywłamaniowej w systemie Galaxy dla wskazanych pomieszczeń, z sygnalizacją 
optyczna i akustyczną wewnątrz i na zewnątrz remontowanej części budynku nr 55, f) 
Wykonanie instalacji lokalnego systemu kontroli dostępu w systemie Galaxy dla wskazanych 
pomieszczeń nr 5 i 19a, g) Zaprojektowana instalację odgromową należy dostosować do 
wymogów normy odgromowej PN-EN/62305, h) Należy wykonać powykonawcze pomiary 
natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego. 4. Zakup, dostawa i montaż mebli i 
wyposażenia laboratoryjnego. 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich 
branżach – z naniesieniem zmian użytkownika (załącznik dodany do przedmiaru robót 
związanych z aktualizacją dokumentacji) w stosunku to projektu opracowanego w 2011 roku 
wraz z załącznikiem graficznym do tych zmian (załącznik umieszczony w dokumentacji 
projektowej). 6. Zamawiający informuje, że wymaga aby w dokonywanej wycenie przez 
Wykonawcę kolumny nr 8 ZKZ – wskaźnik udziału w %, wskaźnik Wykonawcy nie odbiegał +/- 
5% od wskazanego wskaźnika udziału z kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany 
jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do 
niej. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu 
zamówienia. tj.: tam, gdzie w dokumentacji, specyfikacji technicznej lub przedmiarach robót 
zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z 
dokumentacją, uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
dokumentacji oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia 
równoważności zaproponowanych w ofercie materiałów spoczywa na Wykonawcy, który 
zobowiązany jest załączyć do oferty opisy techniczne, atesty, certyfikaty albo inne 
dokumenty dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one równoważne 
wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej 
minimalne warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej. Czynności jakie 
zobowiązany jest spełnić Wykonawca - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części 
przedmiotu zamówienia podwykonawcy opisane są w zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy. 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – 
finansowego robót.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45262700-8  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45400000-1 

45100000-8 

45330000-9 

44160000-9 

45310000-3 



45331200-8 

71220000-6 

39000000-2 

39180000-7 

38400000-9 

 
 
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: Nie  
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:  
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:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-02-28  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2019-02-28 

 
II.9) Informacje dodatkowe:  
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: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie 
posiadał decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odbioru i 
utylizacji odpadów lub będzie posiadał zobowiązanie, że zawrze umowę z podmiotem 
posiadającym ww. decyzję.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: c.1) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na 



wykonaniu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy budynków, każde na innym placu 
budowy, każde na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł brutto, oraz złoży dowody 
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub należycie w szczególności informacje 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 (zał. nr 3 do SIWZ) UWAGA: W przypadku wskazania w 
wykazie robót kwoty za realizację większego zakresu niż wymagał Zamawiający należy podać 
również kwotę dotyczącą realizacji tylko zakresu wskazanego przez Zamawiającego. c.2) 
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 4 do SIWZ), które 
skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź 

będzie dysponował co najmniej:  1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

kierownika robót w specjalności elektrycznej,  1 osobą posiadającą uprawnienia do 

pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej,  1 osobą posiadającą 

uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności sanitarnej,  1 osobą 

posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy,  1 osobą posiadającą 

uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,  1 
osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności elektrycznej, 

 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności 
sanitarnej, oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania 
warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w 
walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia 
zostanie zastosowany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony 
na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego 
doświadczenia.  
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 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:  
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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.  
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:  
a) wykaz robót budowalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 4.2. c1) 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy 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 – 
załącznik nr 3 do SIWZ. b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
– (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – 
załącznik nr 2B do SIWZ. c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w 
zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 4.2. c2) SIWZ niezbędnych do wykonania 



zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ. d) Decyzja zezwalająca na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu, odbioru i utylizacji odpadów lub 
zobowiązanie do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym ww. decyzję.  
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)  
a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ - dopuszcza się możliwość 
złożenia w formie elektronicznej zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ; c) Oświadczenie o spełnianiu 
warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ - dopuszcza się możliwość złożenia w formie 
elektronicznej zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ; d) Oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących 
dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek 
Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu; e) ZKZ – zestawienie kosztów zadania  
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  
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, 
na czas związania ofertą, wadium w wysokości 75 500,00 zł przed upływem terminu 
składania ofert tj.: do dnia 06.06.2018r. do godz. 09:00. W zależności od wyboru 
Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto 
Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 
0228 z dopiskiem „Wadium w przetargu na przebudowę zaplecza naukowo – badawczego 
Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń w budynku nr 55 – WTC oraz aktualizacja 
dokumentacji projektowo - wykonawczej” Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza 
obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym 
terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. 
b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp – dowodem wniesienia 
wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu. W przypadku stwierdzenia, że 
wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawca zostanie 
odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 89 ust. 1 
pkt 7b) ustawy Pzp. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego 
zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.  
 
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) Nie  
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:  
Nie  
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  60,00 

OKRES GWARANCJI 40,00 

 
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) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, która powodowałaby przedłużenie 
terminu wykonania umowy, powinna być potwierdzona protokołem konieczności i 
wprowadzona aneksem do umowy; 2) Termin wykonania robót może ulec zmianie z powodu 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy: a) z powodu 
zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego w szczególności 
wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; b) z powodu stwierdzenia 
niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy; c) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych 
utrudniających lub uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót. 3) Zamawiający nie ma 
obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni 
roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2.8.2).b), nie zgłosi tego faktu 
wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W 
przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania 
umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy. 4) W przypadku 
wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o których mowa w pkt. 2.8.2).a) i b) 
realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków 
finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania umowy może wówczas ulec zmianie o 
ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które 
wystąpiły w okresie jej realizacji. 5) Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu 
wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 
2.8.2)c) nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje występowania w/w 
okoliczności w ciągi 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem 
terminu wykonania umowy. Udokumentowanie polega np. na przedstawieniu wydruków 
temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej 
najbliżej wykonywanych robót), z dni w których nie można było prowadzić robót. W 
przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego udokumentowania wystąpienia 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający 
termin wykonania umowy. 6) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
przedmiarze robót, ZKZ, PF-U oraz dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 7) Zmiany, o których mowa w 
pkt. 2.8.6) muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w formie protokołu 
konieczności, pod rygorem nieważności. 8) Zmiany, o których mowa w pkt. 2.8.6) nie mogą 
spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy. 9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 



samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
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: 2018-06-06, godzina: 09:00,  
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  
> pln  
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: 
 


