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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.12tol.wp.mil.pl

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót
budowlanych w ramach zadania Montaż systemów awaryjnego
hamowania samolotów BAK-12 na lotnisku Mińsk Mazowiecki
Numer ogłoszenia: 437090 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy , ul. Nowowiejska 28A, 00-911 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 022 6840600, faks 022 6840666.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.12tol.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych w ramach
zadania Montaż systemów awaryjnego hamowania samolotów BAK-12 na lotnisku Mińsk Mazowiecki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie
realizacji robót budowlanych w ramach zadania Montaż systemów awaryjnego hamowania samolotów
BAK-12 na lotnisku Mińsk Mazowiecki.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.
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: Zakończenie: 30.09.2014.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
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
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku poprzez weryfikacje oświadczeń złożonych
przez Wykonawcę: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; b)
Oświadczenie potwierdzające, że oferowana usługa, spełnia wymogi określone przez
Zamawiającego w SIWZ, c) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
pkt 1 - 4 ustawy; d) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje pracownikami posiadającymi
uprawnienia do pracy na materiałach niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej; e)
Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia; f) Oświadczenie, że zobowiązania podmiotów
występujących wspólnie, co do oferty oraz co do wykonania przedmiotu zamówienia są solidarne
(jeżeli dotyczy); g) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy w zakresie ochrony
informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, o których mowa w pkt. 5.1.1 SIWZ ; j)
Oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania, w procesie realizacji inwestycji przepisów
dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych - (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) i aktów wykonawczych do
ustawy oraz Instrukcji Ochrony Informacji Niejawnych, która stanowić będzie integralną część
umowy w przypadku jej zawarcia z Wykonawcą;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej jedno zamówienie
(dokumentacje) podobne co do zakresu i charakteru z przedmiotem niniejszego postępowania.
Do zamówienia podobnego zaliczone będzie wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej
budowę sztucznej nawierzchni lotniskowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku
poprzez weryfikację niżej wymienionych dokumentów złożonych przez Wykonawcę: a) Wykaz
wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy uwzględnić wymagania określone w pkt. 5.1.2.
SIWZ); b) Dowody potwierdzające, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane należycie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy powinni mieć do dyspozycji osoby lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia tych osób posiadające wymagane Prawem budowlanym
uprawnienia projektowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w branży
architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz telekomunikacyjnej dla dwóch osób (projektujący i sprawdzający) oraz wpis na listę członków właściwej izby; uprawnienia geodezyjne w zakresie niezbędnym do opracowania mapy do celów projektowych; poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczeniu do informacji niejawnych o klauzuli minimum
ZASTRZEŻONE, lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej na
dopuszczenie do informacji niejawnej oznaczonej klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z
zaświadczeniem o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnej. Zamawiający
dokona oceny spełnienia tego warunku poprzez weryfikacje niżej wymienionych dokumentów
złożonych przez Wykonawcę: a) Oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienie
posiadają: -wymagane Prawem budowlanym uprawnienia projektowe w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia w branży architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, drogowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i energetycznych oraz telekomunikacyjnej - dla dwóch osób (projektujący i
sprawdzający) oraz wpis na listę członków właściwej izby; - uprawnienia geodezyjne w zakresie
niezbędnym do opracowania mapy do celów projektowych; - poświadczenia bezpieczeństwa o
dopuszczeniu do informacji niejawnych o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE, lub pisemne
upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej na dopuszczenie do informacji niejawnej
oznaczonej klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z zaświadczeniem o odbyciu przeszkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnej; b)Wykaz osób funkcyjnych, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez nich
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) Informacja na temat
udziału podwykonawców w realizacji zamówienia (wskazanie przez Wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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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;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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
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udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz - Oferta
Wykonawcy stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ

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.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
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku: a)zmiany
zakresu rzeczowego i terminu realizacji - w przypadku otrzymania Aneksu do Minimalnych Wojskowych
Wymagań Organizacyjno - Użytkowych; b)zmiany osób funkcyjnych - osoba wyznaczona do wzajemnego
współdziałania; c)zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy w przypadku: - rozpatrzenia spraw w
organach administracji publicznej w terminach przekraczających 60 dni od dnia wszczęcia postępowania
(w przypadku pozwolenia na budowę - 65 dni od dnia złożenia wniosku), z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy lub zaniechania ze strony organów instytucji uniemożliwiającego realizację umowy, wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności; - opóźnień ze strony Użytkownika lub Inwestora w przekazaniu pełnej informacji
dotyczącej uszczegółowienia zakresu zadania w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie prac
projektowych, - wstrzymania przez Inwestora prac projektowych z uwagi na konieczność skoordynowania
prac z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie lotniska, - opóźnień w uzgodnieniu dokumentacji
projektowej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; - zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej
lub obu Stron. d) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, przy czym określone w §
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11 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej
stawki, a wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na stronie
www.12tol.wp.mil.pl oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 215.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013
godzina 09:30, miejsce: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Nowowiejska 28A, 00-911 Warszawa, pokój
nr 428.
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
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