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1.

2.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polska Akademia Nauk
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 10 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) –
dalej ustawa Pzp,.

3.

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Nazwa nadana zamówieniu:
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3)
oraz pomieszczenia aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.
2. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja:
Roboty budowlane. Miasto Wrocław w województwie dolnośląskim, ul. Rudolfa Weigla 12,
53-114 Wrocław
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
3.1. Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia znajdują się na 5-tym piętrze w prawym
skrzydle budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.
Pomieszczenie znajduje się w obrębie istniejących pomieszczeń „Samodzielnego
Laboratorium Bakteriofagowego” i zostało wydzielone z istniejących pomieszczeń Centralnej
Zmywalni. Powierzchnia pomieszczeń w ramach opracowania 34,04 m2
3.2. Zakres przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w ust. 3.1, obejmuje całość robót, których
wykonanie jest konieczne do utworzenia pracowni GLP i BSL-3 wraz z pomieszczeniem
aparaturowym, spełniającej wymagania określone w obowiązujących przepisach oraz w
Dokumentacji technicznej, która zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do
składania ofert.
3.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu umowy z uwzględnieniem całości prac koniecznych, w stanie umożliwiającym
uzyskanie certyfikatu GLP oraz akredytacji BSL-3. W tym celu Wykonawca dokona
sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie.

4.

Przedmiot zamówienia obejmuje również reprezentowanie Zamawiającego w procedurze
akredytacji BSL-3 oraz jej uzyskanie na rzecz Zamawiającego.

3.2. Okres gwarancji i rękojmi:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, która przesłana wybranym Wykonawcom będzie wraz
z zaproszeniem do składania ofert.
3.4. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
CPV: 45000000 - roboty budowlane;
CPV: 45300000 – wykonywanie instalacji budowlanych;
CPV: 45400000 - wykończeniowe roboty budowlane
4.

Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od podpisania umowy.
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5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.
24 ustawy Pzp, a także spełniający warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców ocena spełnienia warunków dotyczyć będzie wszystkich wykonawców
łącznie.
1)

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał:
a) budowę lub remont/ odbudowę/ rozbudowę/ nadbudowę/ przebudowę co najmniej
jednego obiektu budowlanego, będącego laboratorium biologicznym/ chemicznym/
medycznym o wartości robót (bez podatku VAT) wraz z robotami towarzyszącymi co
najmniej 500 000 PLN.

2)

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
jeżeli wykaże, że przez cały okres realizacji zamówienia będzie dysponował:
a) Osoba nr 1 - Kierownik budowy.
Osoba posiadająca doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez
kierowanie co najmniej 2 budowami - obejmującymi roboty budowlane prowadzone
w obiektach laboratorium biologicznego/chemicznego/medycznego oraz posiadająca
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, stwierdzone decyzją zwaną uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczeń, wydane przez organ samorządu zawodowego lub których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
b) Osoba nr 2 - Kierownik robót w specjalności instalacyjnej, sanitarnej.
Osoba posiadająca doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane poprzez kierowanie co najmniej
2 budowami lub robotami budowlanymi instalacji sanitarnych oraz posiadająca
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową w specjalności instalacyjnej,
sanitarnej, stwierdzone decyzją zwaną uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń,
wydaną przez organ samorządu zawodowego lub których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
c)

Osoba nr 3 - Kierownik robót w specjalności instalacyjnej, elektrycznej.
Osoba posiadająca doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane poprzez kierowanie co najmniej
1 budową lub robotą budowlaną instalacji elektrycznych oraz posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową w specjalności instalacyjnej,
elektrycznej, stwierdzone decyzją zwaną uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń,
wydaną przez organ samorządu zawodowego lub których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek jeżeli:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 zł;
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b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000 zł;
6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca składa:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.

W wykazie należy w szczególności ująć usługi potwierdzające spełnienie warunku określonego
w pkt. 5.1.1)
UWAGA
*Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1 w ppkt.
a);
c) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w pkt. 2) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 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.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) 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.
7) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada
następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował
Wykonawca:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;
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2.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, należy
przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców n/w oświadczenie i dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie.
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) 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;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia 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;

3.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej;

4.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2. składa dokumenty wystawione
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 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 ofert;
b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem.

5.

Poleganie na innych podmiotach
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
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2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Inne dokumenty

7.

1)

W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do wniosku dołączone powinno być pełnomocnictwo w formie oryginału albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2)

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie powinien nie podlegać wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Każdy z nich powinien
złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp – określone w Rozdziale 6. ust. 2.

3)

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokument o którym mowa w pkt. 3.

4)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia
2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

5)

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

6)

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub pocztą elektroniczną (e-mail).
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje pocztą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1)

Lidia Brzeska - e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia
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8.

Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 10.000,00 złotych.
2. Szczegóły dot. wadium podane zostaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która
przesłana wybranym Wykonawcom będzie wraz z zaproszeniem do składania ofert.

9.

Termin związania ofertą.
1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania Wniosku.
1.

Każdy Wykonawca może
postępowaniu (WOD).

złożyć

tylko

jeden

wniosek o

dopuszczenie

do

udziału

w

2.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją, zapisaną w
odpowiednim Rejestrze. Pełnomocnictwo winno być dołączone do wniosku, jeżeli umocowanie
nie wynika z załączonych dokumentów.

3.

Jeżeli we Wniosku i dokumentach do niego załączonych znajdują się informacje uznane przez
Wykonawcę za stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wtedy Wykonawca powinien zastrzec w odniesieniu do tych
informacji, że nie mogą być one ogólnie dostępne. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za ujawnienia informacji niezastrzeżonych prze Wykonawcę.

4.

Wniosek powinien być umieszczony w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej dostęp do niego
osobom postronnym i oznaczoną pieczęcią Wykonawcy i opisanej „Wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu nr SZP/08/2014”.

5.

Wniosek powinien zawierać adres korespondencyjny.

6.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku załączenia
przez Wykonawcę do wniosku lub oferty dokumentu w języku innym niż język polski, do
wniosku należy dołączyć tłumaczenie na język polski przedmiotowego dokumentu
poświadczone przez Wykonawcę.

7.

Każdy z wykonawców występujących wspólnie powinien złożyć dokumenty określone w sekcji
III.4.2) oraz sekcji III.4.4) Ogłoszenia.

8.

Pozostałe dokumenty /sekcja III.4.1) Ogłoszenia/ tj. oświadczenie o spełnieniu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz pozostałe dokumenty wymienione w tej sekcji
Ogłoszenia może złożyć jeden wykonawca lub wykonawcy składają wspólnie.

9.

Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
11. Zamawiający dołączył do niniejszego WOD n/w wzory załączników, które są materiałem
uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców jako obowiązkowa.
Za treść wniosku oraz jego kompletność odpowiada Wykonawca.
12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i
siedziby oraz numeru NIP.
13. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia oraz dokumenty, w tym
również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
14. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną.
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia
aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
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15. Kompletny wniosek powinien być złożony w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe
zdekompletowanie.
11. Miejsce oraz termin składania wniosków.
Wnioski należy złożyć w miejscu:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk;
ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław; pok. 152, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

8.08.2014 r.

do godz.

9.00

Wykonawca powinien złożyć wniosek w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce), opisanej następująco:
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr SZP/08/2014”.

12. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni
dokonywania oceny spełniania warunków:

do

składania

ofert.

Sposób

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w sekcji III.3 Ogłoszenia, w liczbie 5. Warunki podane w sekcji III.3
Ogłoszenia muszą zostać bezwzględnie spełnione przez wykonawców składających wniosek.
13. Opis
obiektywnego
i
niedyskryminacyjnego
sposobu
dokonywania
wyboru
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w
ogłoszeniu o zamówieniu
1. Jeśli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, to
do dalszego udziału w postępowaniu zostaną zaproszeni wykonawcy, w liczbie 5, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu bezwzględnie obowiązujące (opisane w sekcji III.3) oraz
otrzymają najwyższą ilość punktów według kryterium doświadczenia i wiedzy – waga 100%
obliczone zgodnie z poniżej wskazanym sposobem przyznawania punktów w wyniku czego
powstanie lista rankingowa wykonawców:
Punkty będą przyznawane:

za każdą wykonaną i wykazaną robotę budowlaną (ponad jedną wymaganą bezwzględnie,
wskazaną w sekcji III.3.2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, tj. wykonał budowę lub remont/ odbudowę/ rozbudowę/
nadbudowę/ przebudowę obiektu budowlanego, będącego laboratorium biologicznym/
chemicznym/ medycznym o wartości robót (bez podatku VAT) wraz z robotami
towarzyszącymi co najmniej 500 000 PLN (bez podatku VAT).– wykonawca otrzyma 1
punkt.
Do każdej wykazanej roboty budowlanej wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowód
potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
Za spełnienie warunku bezwzględnego Zamawiający uzna, pierwszą w wykazie robotę
potwierdzającą spełnianie wymaganego warunku, kolejne zaś podlegać będą ocenie punktowej.
2. Brak jednoznacznego wskazania wymaganych danych identyfikujących roboty poddane ocenie,
uniemożliwi zamawiającemu ocenę i przyznanie punktu, co w efekcie skutkować będzie brakiem
oceny danej roboty i nie przyznaniem punktu. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia
dokumentów, które mają być podstawą do kwalifikacji ocennej (prowadzenia rankingu).
Regulacja art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp pozwala zamawiającemu jedynie na wezwanie do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków bezwzględnych (minimalnych).
3. Jeżeli w wyniku dokonanej oceny okaże się, że 2 lub więcej wykonawców otrzyma identyczną ilość
punktów, o pozycji na liście rankingowej decydować będzie zsumowana wartość robót budowlanych
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia
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spełniających ww. warunek (im wyższa zsumowana wartość bez podatku VAT robót budowlanych,
tym wyższa pozycja na liście rankingowej).
4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu okażę się być mniejsza
niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki
udziału w postępowaniu.
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wzór umowy stanowi część II SIWZ, która zostanie przesłana wybranym Wykonawcom wraz z
zaproszeniem do składania ofert.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
postępowania o udzielenie zamówienia.

przysługujących

Wykonawcy

w

toku

1.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej; ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa; POLSKA
e-mail: odwolania@uzp.gov.pl; tel. +48 224587840; internet: http://www.uzp.gov.pl;
faks +48 224587700

2.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej
ustawy.

3.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)

odrzucenia oferty odwołującego.

5.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp.

8.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie pkt 4.

9.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie Pzp dla tej czynności.

10. Na czynności, o których mowa w pkt 9., nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 4.
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
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określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 wnosi się terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
15. Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
16. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może – za wyjątkiem przewidzianym
w ustawie Pzp – zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia
kończącego postępowanie odwoławcze.
17. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp –
Środki ochrony prawnej.

16. Wykaz załączników
Oznaczenie
Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr

1.

Wzór formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Załącznik nr

2.

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr

3.

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr

4.

Wzór wykazu osób

Załącznik nr

5.

Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści
niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie
mogą zmieniać treści załączników.
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Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Postępowanie nr SZP/08/2014
1.

ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polska Akademia Nauk
ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław

2.

WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
Osoba do kontaktu / nr telefonu …………………………………................………………………………
*- w przypadku wniosku wspólnego należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

3.

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ograniczonym, na realizację zadania pn.:

„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz
pomieszczenia aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
PAN we Wrocławiu” Postępowanie nr SZP/08/2014
składamy dokumenty potwierdzające, iż spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, określone przez Zamawiającego i nie podlegamy wykluczeniu
z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1.
1. Oświadczamy, że wszelkie informacje zawarte we Wniosku i Załącznikach są prawdziwe i rzetelnie
informują o naszej aktualnej sytuacji formalno – prawnej.
2. Upoważniamy Państwa przedstawicieli do uzyskania wszelkich informacji i przeprowadzenia wyjaśnień
w celu weryfikacji oświadczeń i dokumentów załączonych do niniejszego Wniosku.
3. Do Wniosku załączamy n/w dokumenty i informacje potwierdzające spełnianie, określonych w ogłoszeniu,
warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Załącznik

nr 1.......................................................................................................................

Załącznik

nr 2 .......................................................................................................................

Załącznik

nr 3 .......................................................................................................................

Załącznik

nr 4 ........................................................................................................................

Załącznik

nr 5 .......................................................................................................................

Załącznik

nr 6 .......................................................................................................................

(miejsce, data)
Informacja dla Wykonawcy:

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji Wykonawcy)

Wniosek musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia
aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenie Wykonawcy

WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
*- w przypadku wniosku wspólnego należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn.:
„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz
pomieszczenia aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
we Wrocławiu”
Postępowanie nr SZP/08/2014

1.

Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2.

Oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

3.

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

(miejsce, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji Wykonawcy)

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia
aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór wykazów wykonanych robót budowlanych

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
dla zamówienia pn.:
„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz
pomieszczenia aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
we Wrocławiu”
Postępowanie nr SZP/08/2014

Wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone

Lp.

Rodzaj robót
budowlanych**

wartość***

Daty i miejsca
wykonania

Podmiot, na rzecz
którego wykonano
robotę budowlaną

*Dowodami, o których mowa powyżej są:

a)
b)

poświadczenie;
inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia o którym mowa w ppkt. a);
c) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w pkt. 3) zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
** należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnienia warunek.
*** należy podać wielkości netto

______________________ dnia ___ ___ 2014 roku
______________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia
aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór wykazu osób

WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
*- w przypadku Wniosku wspólnego należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
WYKAZ OSÓB, UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
dla zamówienia pn.:
„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz
pomieszczenia aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
we Wrocławiu”
Postępowanie nr SZP/08/2014
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
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

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Wykształcenie

Doświadczenie*

informacja o podstawie
dysponowania

* należy w szczególności opisać doświadczenie osoby spełniające warunki określone w Części I SIWZ pkt.
5.2.

______________________ dnia ___ ___ 2014 roku
______________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia
aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

OŚWIADCZENIE
Postępowanie nr SZP/08/2014

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.:,
„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz
pomieszczenia
aparaturowego
w
budynku
Instytutu
Immunologii
i
Terapii
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu”

oświadczamy, że


nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych*,



należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.).
W związku z powyższym przedstawiamy listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej:
1)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać nazwę i adres wszystkich podmiotów należących do grupy kapitałowej)

_________________ dnia ___ ___ 2014 roku

______________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Pod pojęciem „grupy kapitałowej” – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę (ustawa z dnia 16.02.2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. nr 50
poz. 331 z późn. zm.)

* - niepotrzebne skreślić.
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