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

Warszawa: Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach zadania
Budowa budynku eskadrowego na lotnisku Dęblin
Numer ogłoszenia: 436452 - 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: Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach
zadania Budowa budynku eskadrowego na lotnisku Dęblin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, nad robotami budowlanymi w ramach zadania Budowa budynku eskadrowego na lotnisku
Dęblin obejmującego między innymi: 1) budowę budynku eskadrowego - obiekt w układzie bryły
zamkniętej, II-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, 2) rozbudowę infrastruktury komunikacji drogowej i
budowę 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 3) zagospodarowanie terenu wokół
planowanej inwestycji z uwzględnieniem dojść, dojazdów związanych z obsługą obiektu, 4) częściowe
przebudowanie wału ziemnego, 5) wykonanie instalacji w budynku i ich podłączenie do sieci infrastruktury
technicznej lotniska..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.02.2016.

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 oferowane usługi, spełniają 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 zatrudnia Pełnomocnika ds. Ochrony
Informacji Niejawnych; h) Oświadczenie o posiadaniu Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, o której mowa w art. 43 ust. 5
ustawy o ochronie informacji niejawnych, i) Oświadczenie o posiadaniu Planu Ochrony Informacji
Niejawnych, o którym mowa w art.15 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych; 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.3.4) 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: a) wymagane Prawem budowlanym
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w specjalności
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drogowej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
telekomunikacyjnej; b) doświadczenie polegające na kierowaniu lub nadzorowaniu robót
prowadzonych w ramach budowy minimum dwóch obiektów (dla inspektora nadzoru w każdej
specjalności); c) 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) Wykaz osób funkcyjnych, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru
inwestorskiego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; b) Oświadczenie stwierdzające, że
osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają: - wymagane Prawem budowlanym
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia, w specjalności drogowej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
telekomunikacyjnej oraz wpis na listę członków właściwej izby; -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, 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
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

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
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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
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 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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
Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w przypadku: a) zmiany, w
okresie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT, określone wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. b) zmiany osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy. Zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
w formie pisemnej.
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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