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

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Remont
nawierzchni płaszczyzny postojowej dla pojazdów specjalnych na
lotnisku Mińsk Mazowiecki
Numer ogłoszenia: 208624 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
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.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania Remont nawierzchni płaszczyzny postojowej dla pojazdów specjalnych na lotnisku Mińsk
Mazowiecki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych zadania Remont nawierzchni płaszczyzny postojowej dla pojazdów
specjalnych na lotnisku Mińsk Mazowiecki. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót ze
szkicem sytuacyjnym oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3
do SIWZ)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.50.00-3.
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: 28.09.2012.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208624&rok=20... 2012-06-19

Strona 2 z 6

SEKCJA III: IN ORMACJE O C ARAKTERZE PRAWNYM EKONOMICZNYM
INANSOWYM I TEC NICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPE NIANIA TYC 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 zło onych
przez Wykonawc : a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post powaniu b)
Oświadczenie potwierdzające, e oferowane roboty budowlane, spełniają wymogi określone
przez zamawiającego w SIWZ c) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22
ust. 1 pkt 1-4 ustawy d) Oświadczenie, e zobowiązania podmiotów wyst pujących wspólnie, co
do oferty oraz co do wykonania przedmiotu zamówienia są solidarne - je eli dotyczy e)
Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy powinni udokumentowa posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, e
w okresie ostatnich pi ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a je eli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) co najmniej jedno zamówienie
(roboty) podobne co do zakresu i charakteru z przedmiotem niniejszego post powania.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku poprzez weryfikacje ni ej wymienionych
dokumentów zło onych przez Wykonawc : a) Wykaz osób funkcyjnych, które b dą uczestniczy
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez
nich czynności oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) Informacja na
temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - wskazanie przez Wykonawc cz ści
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy powinni mie do dyspozycji osoby lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udost pnienia tych osób posiadające: a) wymagane prawem budowlanym
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - w zakresie niezb dnym do
realizacji zamówienia w specjalności drogowej, b) uprawnienia geodezyjne w zakresie wykonania
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych
III.4) IN ORMACJA O OŚWIADCZENIAC LUB DOKUMENTAC

JAKIE MAJĄ DOSTARCZY

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU
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
przedłoży :
l

wykaz robót budowlanych w zakresie niezb dnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu, a je eli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,

e roboty zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
l

wykaz osób, które b dą uczestniczy
odpowiedzialnych

za

świadczenie

w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

usług,

kontrol

jakości

lub

kierowanie

robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezb dnych dla wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
l

oświadczenie,

e osoby, które b dą uczestniczy

w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, je eli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
należy przedłoży :
l

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

l

aktualny odpis z właściwego rejestru, je eli odr bne 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 ni

6 miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
l

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzające,

e

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208624&rok=20... 2012-06-19

Strona 4 z 6

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, e uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej ni 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
l

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,

asy

e wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, e uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej ni 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
l

aktualną informacj z rajowego Rejestru arnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej ni

6 miesi cy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
l

aktualną informacj z rajowego Rejestru arnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej ni

6 miesi cy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
l

wykonawca powołujący si przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w post powaniu
na potencjał innych podmiotów, które b dą brały udział w realizacji cz ści zamówienia,
przedkłada tak e 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:
l

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej ni

6

miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
l

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208624&rok=20... 2012-06-19

Strona 5 z 6

albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej ni 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
l

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie - wystawiony nie wcześniej ni
6 miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
post powaniu 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 ni

6 miesi cy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie zło one przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, je eli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib

lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje si takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany przez osoby upowa nione do reprezentowania wykonawcy ormularz - Oferta
Wykonawcy stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. osztorys ofertowy.
III.7) Czy ogranicza się możliwoś 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 O ERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza 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. W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzie , pomimo
zachowania nale ytej staranności, Zamawiający przewiduje mo liwoś dokonania zmian postanowień
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