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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: jednostka badawczo-rozwojowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na zagospodarowanie terenu wokół stacji diagnostycznej (drogi, odwodnienie i 

oświetlenie terenu), obecnie realizowanej na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy 

ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

postępowania o udzielenie zamóienia publicznego jest zagospodarowanie terenu wokół stacji 

diagnostycznej (drogi, odwodnienie i oświetlenie terenu), obecnie realizowanej na terenie działki nr 

9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Kompleksowe 



wykonanie zagospodarowania działki wokół hali diagnostycznej dotyczącej następujących 

elementów zagospodarowania: -drogi dojazdowe i wyjazdowe ze stacji oraz place manewrowe i 

miejsca parkingowe w zakresie zewnętrznych okalających cały teren utwardzony krawężnikami -

Odwodnienie całego utwardzonego terenu z wykorzystaniem już istniejących punktów (kratek) 

odwodnieniowych realizowanych przy okazji wznoszenia stacji diagnostycznej i 

nowoprojektowanych po przez wypoziomowanie m.in. terenu. -kanalizacja odwodnieniowa wraz z 

podłączeniem do istniejącej kanalizacji o średnicy 400 mm z urządzeniami technicznymi 

podczyszczającymi wody opadowe. -Oświetlenie terenu wraz z likwidacją istniejących słupów i 

ustawieniem nowej generacji słupów oświetleniowych, -Zasilenie wykonywanej obecnie stacji 

kablem elektrycznym na całej długości zabezpieczony puszczony w rurze ochronnej. -Realizacja 

wiaty magazynowej w konstrukcji stalowej usytuowanej tuż przy ogrodzeniu terenu w części 

południowo-wschodniej. Ważniejsze parametry terenu: - Powierzchnia dróg i placów manewrowych 

- ok.5233,3 m2 - długość kanalizacji odwodnieniowej - ok. 260 mb - długość instalacji 

oświetleniowej - ok. 150,0 m - ilość ustawionych słupów oświetleniowych - 5 i 3 wiszące na budynku 

- powierzchnia zabudowy wiaty magazynowej stalowej - 158,88 m2 - powierzchnia użytkowa wiaty 

magazynowej - 158,18 m2 - kubatura - 630,00 m3 -Kompleksowe wykonanie wszystkich instalacji 

zewnętrznych wraz z przyłączeniami do istniejących instalacji lub do instalacji realizowanych przy 

okazji realizacji stacji diagnostycznej -Budowa przyłączeń kanalizacji deszczowej ( kd) i podłączenie 

jej do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej Ø 400. -Likwidacja sieci kolidujących z projektowaną 

instalacją lub zabezpieczenie przy rozwiązaniach kolizyjnych -Budowa zjazdów, chodników, 

krawężników, oświetlenia terenu, odwodnienia, ukształtowanie terenu, wznoszenia wiaty stalowej, 

kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej zasilającej stację diagnostyczną prowadzoną od nowej 

stacji trafo, W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności z dokumentacją techniczną i zawartymi w niej 

załącznikami: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją 

projektową. Uwaga: Jeżeli w dokumentacji technicznej wskazana została nazwa producenta, znak 

towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. 

Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie 

przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych technicznie w zakresie 

właściwości charakterystycznych dla danego rodzaju materiału. Prace towarzyszące nie objęte 

dokumentacją techniczną i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: - Pełna obsługa 

geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. Inwentaryzacji powykonawczej zadania. - 

Projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami z inwestorem. - Sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Organizacja i zabezpieczenie placu budowy. - 

Uporządkowanie terenu. - Wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze 



względu na sztukę budowlaną i obowiązujące przepisy. Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie i 

na własny koszt winien zabezpieczyć sobie możliwość ewentualnego schronienia dla pracowników, 

ogrzewania obiektu w razie niskich temperatur i ewentualnie w okresie jesienno-zimowym w 

przypadku planowania robót w tym okresie. Prace mają być skończone z końcem listopada 2012r. 

Wykonawca własnym staraniem zabezpiecza punkt poboru wody i energii elektrycznej wskazane 

przez inwestora oraz ponosi koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia wyżej wymienionego zakresu 

zamówienia z zachowaniem wymogów prawa zamówień publicznych ( zamówienia dodatkowe ). 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy 

niż 36 miesięcy. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na wykonane zamówienie na okres 36 

miesięcy. Termin realizacji zamówienia upływa dnia 30 listopada 2012r.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.11.00.00-1, 

45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9, 45.23.50.00-2, 45.23.60.00-0, 

45.23.24.00-6, 45.23.22.00-4, 45.23.23.00-5, 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: Zakończenie: 30.11.2012. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane 

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 

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

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 



warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ ==> www.its.waw.pl) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca, by spełnić warunek wiedzy i doświadczenia, jest zobowiązany wykazać, 

że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej 2 roboty budowlane o 

wartości każdej z nich co najmniej 1 800 000 zł brutto, obejmujące swym zakresem 

wykonanie: 1. Budynków lub wiat w konstrukcji stalowej lub 2. Dróg i placów lub 3. 

Oświetlenia terenu lub 4. Kabli zasilających budynki lub 5. Odwodnienia terenu w postaci 

kanalizacji deszczowej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

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

rodzaju (przedmiotu), wartości, okresu realizacji oraz nazwy inwestora (odbiorcy robót) 

oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 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.). Ocena spełniania tego warunku prowadzona 

będzie na podstawie, załączonego do oferty oświadczenia 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) oraz 

wykazu wykonanych i prawidłowo ukończonych (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej) 

robót budowlanych (propozycję stanowi załącznik nr 9 do SIWZ) oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że te roboty budowlane zostały zrealizowane należycie. 

Dokumentem potwierdzającym, że roboty budowlane zostały zrealizowane należycie, 

może być referencja, protokół odbioru, faktura z potwierdzeniem odbioru zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

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

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ ). 



 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca, by spełnić warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia jest zobowiązany wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności sanitarnej - sieci, kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności energetycznej - sieci, oraz 

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności budowlanej. Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na 

podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia 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) oraz wykazu 

osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych (uprawnień) niezbędnych do wykonania zamówienia oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (propozycję stanowi załącznik nr 

10 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca, by spełnić warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej jest zobowiązany 

wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 

na kwotę 1 600 000 zł Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie, 

załączonego do oferty, oświadczenia 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) oraz 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. 

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 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  

 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.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 

Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia 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 skutkującej zmianą kwoty podatku VAT . 

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. Zmiany do umowy mogą dotyczyć: 

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

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

zmiany zasad finansowania itp.) terminu wykonania zamówienia: - 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, - jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania 

zamówienia podstawowego, - na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej - 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. - 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: www.its.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut 

Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa pokój 226. 

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

10.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-

301 Warszawa pokój 114. 

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: Zagospodarowanie terenu wokół stacji diagnostycznej (drogi, 

odwodnienie i oświetlenie terenu), obecnie realizowanej na terenie działki nr 9 mieszczącej się w 

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową jest elementem prac 

zmierzających do budowy wzorcowego laboratorium dla potrzeb badań techniczno-

eksploatacyjnych pojazdów, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę Nr 49/2007 oraz zgodnie z 

decyzją pozwolenia na budowę Nr 32/2011 - Dotacja celowa przyznana na Budowę wzorcowego 



laboratorium dla potrzeb badań techniczno-eksploatacyjnych pojazdów przez Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w dniu 19 kwietnia 2011r. (decyzja nr 6146/IB/609/2011. 

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 
 


