
Puławy: Adaptacja pomieszczeń pod nowoczesną aparaturę badawczą - 

prace branży elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacyjnej - 

wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz 

gazów technicznych w pomieszczeniach 211 i 220 w budynku E40 w 

ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni 

Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium 

Badawczego. 

Numer ogłoszenia: 252462 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nawozów Sztucznych , Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 

Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.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: Adaptacja pomieszczeń pod nowoczesną 

aparaturę badawczą - prace branży elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacyjnej - wykonanie systemu 

wentylacji i klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz gazów technicznych w pomieszczeniach 211 i 220 w 

budynku E40 w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości 

Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

wykonanie robót branży elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacyjnej - wykonanie systemu wentylacji i 

klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz gazów technicznych w pomieszczeniach 211 i 220 w budynku E40 w 

ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów 

oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego. Zakres prac obejmuje: CZĘŚĆ Nr 1 Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej 

w zakresie: -wykonanie rozdzielni laboratoryjnych, -wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, -

wykonanie instalacji oświetleniowej, -wykonanie instalacji zasilającej centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

CZĘŚĆ Nr 2 Roboty branży instalacyjnej w zakresie: -montaż systemu wentylacji, -montaż klimatyzacji, -

demontaż starej instalacji sanitarnej, -montaż nowej instalacji sanitarnej, -wykonanie instalacji gazów 

technicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zamawiający umożliwi 

Wykonawcom wstęp na teren realizacji inwestycji, w uzgodnionym terminie. Koszty związane z 

przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również 

wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz wszelkie straty lub szkody powstałe jako 

następstwo wizji lokalnej terenu i inwestycji. W celu zapoznania z przedmiotem zamówienia Wykonawca ma 

możliwość dokonania oględzin miejsca budowy i rozpoznania wszelkich uwarunkowań, które mogą mieć 

wpływ na przyszły proces realizacji zadania i podaną w ofercie cenę.. 

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



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 

20% wartości zamówienia podstawowego - na podstawie art.67 ust.1 pkt.7 pzp. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert. Ustala się wadium w wysokości: - dla części Nr 1 - 1 500,00 PLN, - dla części Nr 2 - 3 

000,00 PLN Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, na konto 

Zamawiającego numer konta 03 1240 2412 1111 0000 3610 6855 z dopiskiem: Wadium w przetargu 

nieograniczonym: Adaptacja pomieszczeń pod nowoczesną aparaturę badawczą -prace branży elektrycznej i 

teletechnicznej oraz instalacyjnej - wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz 

gazów technicznych w pomieszczeniach 211 i 220 w budynku E40 w ramach projektu Modernizacja bazy 

laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium 

Badawczego; znak INS/MBL-55/2011; część Nr, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)

gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 

na rachunek bankowy wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 

wskazanym powyżej rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego 

przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku składania przez Wykonawcę 

wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, 

następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Przedłużenie terminu związania ofertą 

jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania 

ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Do oferty 

należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a)oryginał lub 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego, lub b)oryginał 

dokumentu będący każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak 

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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 2)znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; 3)nie podlegają 



wykluczeniu z postępowania i udzielenie zamówienia; 4)wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli firma działa krócej w okresie funkcjonowania firmy) 

wykonali: a)dla części Nr 1 co najmniej 2 roboty dla branży elektrycznej w zakresie wykonania 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych w przemyśle lub laboratoriach, o wartości co najmniej 

40.000 PLN każda wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, b)dla części Nr 

2 co najmniej 2 roboty dla branży instalacyjnej w zakresie wykonania systemu wentylacji i 

klimatyzacji w przemyśle lub laboratoriach, o wartości co najmniej 80.000 PLN każda wraz z 

dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 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 - a)dla części Nr 1 co najmniej 2 roboty dla branży elektrycznej w zakresie wykonania 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych w przemyśle lub laboratoriach, o wartości co najmniej 

40.000 PLN każda wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, b)dla części Nr 

2 co najmniej 2 roboty dla branży instalacyjnej w zakresie wykonania systemu wentylacji i 

klimatyzacji w przemyśle lub laboratoriach, o wartości co najmniej 80.000 PLN każda wraz z 

dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności: - osobę pełniącą funkcje kierownika robót - wymagane uprawnienia budowane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej oraz pięcioletnie doświadczenie 

zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi wraz z informacją na temat jej kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz o 

podstawie do dysponowania tą osobą, - osobę pełniącą funkcje kierownika robót - wymagane 

uprawnienia budowane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej oraz 

pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi wraz z informacją na 

temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania 

zamówienia oraz o podstawie do dysponowania tą osobą; 

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  

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 



wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

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  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące 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  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

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, jeżeli w miejscu zamieszkania 

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

takiego zaświadczenia 

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.2.2) 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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.ins.pulawy.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Nawozów 

Sztucznych al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy, budynek G-35, pokój 201, II pietro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 

godzina 10:00, miejsce: Instytut Nawozów Sztucznych al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy, 

budynek E-40, Kancelaria. 

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: Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty branży elektrycznej i 

teletechnicznej w zakresie: - wykonanie rozdzielni laboratoryjnych, - wykonanie instalacji elektrycznej i 

teletechnicznej, - wykonanie instalacji oświetleniowej, - wykonanie instalacji zasilającej centrale 

wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 70. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 90  

2. okres gwarancji jakości robót budowlanych - 10  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty branży instalacyjnej. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty branży instalacyjnej w 

zakresie; - montaż systemu wentylacji, - montaż klimatyzacji, - demontaż starej instalacji sanitarnej, - 

montaż nowej instalacji sanitarnej, - wykonanie instalacji gazów technicznych. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 70. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 



1. Cena - 90  

2. okres gwarancji jakości robót budowlanych - 10  

 


