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Warszawa: Budowa hali laboratorium i przebudowa istniejącej hali 
ciemni wraz z infrastrukturą techniczną 

Numer ogłoszenia: 106759 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego , ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 022 8113231, faks 022 8110906. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.its.waw.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali laboratorium i przebudowa 

istniejącej hali ciemni wraz z infrastrukturą techniczną. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

budowa hali laboratorium o konstrukcji żelbetowo-stalowej i przebudowa istniejącej hali ciemni wraz z 

infrastrukturą techniczną przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie 1.1. Zakres robót składających się na 

przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Kompleksowe wykonanie nowej hali laboratorium o 

konstrukcji żelbetowo-stalowej oraz adaptację pomieszczenia ciemni w istniejącej hali do pomieszczeń o 

funkcjonalności laboratorium, zamontowania okien i drzwi oraz wydzielenia sanitariatu i pomieszczenia 

socjalnego. Hale niepodpiwniczone - połączone w jeden ciąg komunikacyjny. W nowobudowanej hali 

zlokalizowano 2 pomieszczenia laboratoryjne. Nowa hala posiada dach o nachyleniu ~ 12,3%. Stolarka 

okienna w pomieszczeniach - PCV o wsp. K=1,1 z profili pięciokomorowych i z aluminium. Ściany w nowej 

hali ocieplone metodą mokrą - styropian obłożony tynkiem cienkowarstwowym. Ważniejsze parametry 

nowobudowanej - dobudowywanej hali: - kubatura - 909 m3 - ilość pomieszczeń - 2 - pow. zabudowy - 

161,71 m2 - pow. użytkowa - 144,96 m2 - pow. całkowita - 161,71 m2 Ważniejsze parametry obecnie 

istniejącej hali: - kubatura - 1568,44 m3 - ilość pomieszczeń - 1 - pow. zabudowy - 260,03 m2 - pow. 
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użytkowa - 225,65 m2 - pow. całkowita - 260,03 m2 2) Kompleksowe wykonanie instalacji wewnętrznych 

wraz z przyłączeniami (elektrycznej, oświetlenia, odgromienia, wodnej i kanalizacyjnej). 3) Budowa 

przyłączeń wod-kan i kanalizacji deszczowej do instalacji wewnętrznej. 4) Likwidacja sieci kolidujących z 

projektową zabudową.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

Zamówienie stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 

45.31.00.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5. 

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

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty: 1. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie 

kryterium wykonania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ukończenia co 

najmniej 2 robót budowlanych o wartości każdej z nich co najmniej 600 000 zł brutto, każda 

obejmująca swym zakresem wykonanie obiektu w zakresie budownictwa mieszkaniowego lub 

hotelowego, lub biurowego, lub przemysłowego. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie 
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przedstawionych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. 

Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o 

zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Wykazu wykonanych i 

prawidłowo ukończonych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej 2 robót 

budowlanych o wartości każdej z nich co najmniej 600 000 zł brutto, każda obejmująca swym 

zakresem wykonanie obiektu w zakresie budownictwa mieszkaniowego lub hotelowego, lub 

biurowego, lub przemysłowego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów 

jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 30.12.2009r.). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie mogą spełnić warunki posiadania wiedzy i doświadczenia łącznie. Dokumentem 

potwierdzającym, o którym mowa w ppkt 2, że usługi zostały wykonane należycie może być w 

szczególności referencja, protokół odbioru. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w innych 

walutach niż PLN, muszą zostać przeliczone wg Tabeli A www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html 

(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html) kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego, z dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w BZP. W sytuacji, 

gdy w dniu publikacji nie będzie podany kurs przez Narodowy Bank Polski, to kurs 

przeliczeniowy powinien być z pierwszego dnia podawania kursów przez NBP po dniu publikacji 

w BZP. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. II, polega na 

zasobach, a w szczególności na zasobach wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków, wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić, że będzie dysponował zasobami wiedzy i doświadczenia niezbędnymi do realizacji 

zamówienia; zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do 

oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty: 1. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie 

dokonana na podstawie kryterium dysponowania kierownikiem budowy posiadającym 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno 

budowlanej oraz kierownikami robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci i instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, Ocena spełniania warunku nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń 1. 

Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o 

zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Wykazu osób, które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, 

poz. 1817 z 30.12.2009r.). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą spełnić 

warunki dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia łącznie. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie posiadania środków 

finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż na kwotę 150 000 zł. Ocena spełniania 

powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do oferty: 1. Oświadczenia 

o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Informacji banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakie 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 30.12.2009r.). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

mogą spełnić warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej łącznie. W przypadku, gdy wartości 

będą wyrażone w innych walutach niż PLN, muszą zostać przeliczone wg Tabeli A 

www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html) 

kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, z dnia opublikowania niniejszego 

ogłoszenia w BZP. W sytuacji, gdy w dniu publikacji nie będzie podany kurs przez Narodowy 
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Bank Polski, to kurs przeliczeniowy powinien być z pierwszego dnia podawania kursów przez 

NBP po dniu publikacji w BZP. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których 

mowa w pkt. IV, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od 

charakteru prawnego łączących ich stosunków, wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

zamawiającemu, że będzie dysponował zdolnościami finansowymi niezbędnymi do realizacji 

zamówienia; zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do 

oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 

zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków 

finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Formularz ofertowy. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. III.4.3.1, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. ZBIORCZY 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - propozycję stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 2. Wykaz 
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wykonanych i prawidłowo ukończonych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej 2 robót 

budowlanych o wartości każdej z nich co najmniej 600 000 zł brutto, każda obejmująca swym zakresem 

wykonanie obiektu w zakresie budownictwa mieszkaniowego lub hotelowego, lub biurowego, lub 

przemysłowego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 30.12.2009r.). Jeżeli Wykonawcy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 3. Wykazu osób, które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 30.12.2009r.). Jeżeli Wykonawcy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 4. Informacji banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form 

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 30.12.2009r.). Jeżeli Wykonawcy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 5. Oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia propozycję stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 6. Aktualny odpis z właściwego 

rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa 

każdy z nich. UWAGA: 7. Dokumenty wymienione w ppkt 1, 2, 3, 4 i 5 muszą być przedstawione w formie 

oryginałów i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 8. Dokumenty wymagane w 

ppkt. 6 należy przedstawić w formie oryginałów bądź kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii 

muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 9. Do dokumentów sporządzonych w języku 

obcym muszą być dołączone tłumaczenia na język polski. Dokumenty mogą być poświadczone przez 

Wykonawcę. 10. Wykonawcy powinni w złożonej ofercie zastrzec i spiąć osobno te dokumenty, które 
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zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 6 - składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 12. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11 powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13. Jeżeli w miejscu 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje 

się dokumentów, o którym mowa w pkt. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 14. Dokumentem potwierdzającym, o którym mowa w 

ppkt 2, że usługi zostały wykonane należycie może być w szczególności referencja, protokół odbioru. 15. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, 

na których zasobach polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub 

tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 16. Jeżeli 

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do 

oferty. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do 

niniejszej umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia, o której mowa w §6 ust 1 

umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT o kwotę wynikającą z nowej zmienionej stawki podatku 

VAT . Zmiana kwot odnosi się do faktur, które zostaną wystawione po wejściu w życie zmienionej ustawy 
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skutkującej zmianą kwoty podatku VAT . 3. Istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

są możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie 

wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych 

urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub gdy podczas 

wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji 

projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. 4. Zmiany do umowy mogą dotyczyć: 1) 

wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy: a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne 

będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót (np. zmiany rynkowe, zmiany zasad 

finansowania itp.) 2) terminu wykonania zamówienia: a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na 

zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej 

dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, b) jeżeli wykonie 

zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, c) na skutek 

okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie 

robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlaną. 

Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe 

(właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. e) jeżeli 

zamawiający na skutek nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłych zmian rynkowych) zmuszony będzie 

do zmiany finansowania i/lub harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.its.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Transportu 

Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa... 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2012 

godzina 12:00, miejsce: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa pok. 

114. 

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 

 

 

Page 9 of 10

2012-05-14http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=106759&rok=20...



 

Page 10 of 10

2012-05-14http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=106759&rok=20...


