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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309160-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
2015/S 170-309160
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
12 Terenowy Oddział Lotniskowy
ul. Nowowiejska 28A
Osoba do kontaktów: Cecylia Szymczak
00-911 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 261845128
Faks: +48 261840666
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.12tol.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
12 Terenowy Oddział Lotniskowy
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.12tol.wp.mil.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: wojsko

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Modernizacja nawierzchni w umocnionej strefie
rozśrodkowania samolotów na lotnisku Mińsk Mazowiecki.
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II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Mińsk
Mazowiecki.
Kod NUTS PL12

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Modernizacja nawierzchni w
umocnionej strefie rozśrodkowania samolotów na lotnisku Mińsk Mazowiecki, obejmujących między innymi:
1) wymianę nawierzchni dróg i płaszczyzn manewrowych wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych
typu MON i LWS na betonową nawierzchnię monolityczną, z uwzględnieniem etapowania robót określonego w
dokumentacji projektowej,
2) przebudowę i rozbudowę systemu odwodnienia umocnionej strefy rozśrodkowania,
3) remont podtorzy bram schronów samolotowych,
4) wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni,
5) remont ogrodzenia umocnionej strefy rozśrodkowania,
6) wykonanie oświetlenia krawędziowego (nawigacyjnego) dróg manewrowych,
7) wykonanie remontu asfaltowych dróg umożliwiających swobodny dojazd do tylnej części schronów
samolotowych.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45230000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Modernizacja nawierzchni w
umocnionej strefie rozśrodkowania samolotów na lotnisku Mińsk Mazowiecki, obejmujących między innymi:
1) wymianę nawierzchni dróg i płaszczyzn manewrowych wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych
typu MON i LWS na betonową nawierzchnię monolityczną, z uwzględnieniem etapowania robót określonego w
dokumentacji projektowej,
2) przebudowę i rozbudowę systemu odwodnienia umocnionej strefy rozśrodkowania,
3) remont podtorzy bram schronów samolotowych,
4) wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni,
5) remont ogrodzenia umocnionej strefy rozśrodkowania,
6) wykonanie oświetlenia krawędziowego (nawigacyjnego) dróg manewrowych,
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7) wykonanie remontu asfaltowych dróg umożliwiających swobodny dojazd do tylnej części schronów
samolotowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 640 283,56 EUR
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 14.12.2015. Zakończenie 30.9.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium w wysokości 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) należy wnieść w terminie do dnia
14.10.2015 r. do godziny 9:30.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z warunkami umowy.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Umowa o współdziałaniu.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
d) dysponują pracownikami posiadającymi:
— 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 oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
— uprawnienia geodezyjne w zakresie wykonania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych;
— 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 aktualnym zaświadczeniem o odbyciu przeszkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnej (dotyczy kierownika budowy, kierowników robót oraz geodety); oraz wpis na listę
członków właściwej izby;
e) spełniają wymagania ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.
1228) w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone, w tym:
— posiadają pion ochrony,
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— posiadają/zatrudniają Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
— posiadają akredytowany system teleinformatyczny zdolny do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
zastrzeżone;
— pracownicy odpowiedzialni za realizację zadania winni posiadać poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli
minimum zastrzeżone lub pisemną zgodę kierownika jednostki organizacyjnej na dopuszczenie do informacji
niejawnej oznaczonej klauzulą zastrzeżone oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnej,
lub posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o klauzuli poufne lub wyższej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dokumentów złożonych
w ofercie, zgodnie z SIWZ.
II. Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i
dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
b) oświadczenie potwierdzające, że 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, że zobowiązania podmiotów występujących wspólnie, co do oferty oraz co do wykonania
przedmiotu zamówienia są solidarne – jeżeli dotyczy;
e) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia;
f) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
g) listę 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;
h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, 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 ofert;
i) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 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 ofert;
j) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
k) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
l) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeżeli dotyczy;
m) 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 oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
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— uprawnienia geodezyjne w zakresie wykonania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych;
— 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 aktualnym zaświadczeniem o odbyciu przeszkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnej (dotyczy kierownika budowy, kierowników robót oraz geodety);
oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
n) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych o
klauzuli zastrzeżone, o których mowa w pkt. 5.1.1 SIWZ;
o) 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.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A) Wykaz osób funkcyjnych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat zakresu
wykonywanychprzez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
b) Informacja na temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 5.3. SIWZ albo
informacja o tym, że Wykonawca wykona zamówienia siłami własnymi (bez udziału podwykonawców).
c) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 (w tym należy uwzględnić wymagania określone w pkt 5.1.2. SIWZ).
d) Dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty budowlane ujęte w wykazie zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A) Wykonawcy powinni mieć do dyspozycji osoby (lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia tych osób) posiadające:
— 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 oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
— uprawnienia geodezyjne w zakresie wykonania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych;
— 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 aktualnym zaświadczeniem o odbyciu przeszkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnej (dotyczy kierownika budowy, kierowników robót oraz geodety); oraz wpis na listę
członków właściwej izby.
b) Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie) wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie (roboty) podobne co do zakresu i charakteru z
przedmiotem niniejszego postępowania.
Do zamówienia podobnego zaliczone będzie wykonanie robót budowlanych polegających na:
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1) wykonaniu nawierzchni lotniskowej z betonu cementowego o powierzchni min. 16 000 m²,
2) wykonaniu nawierzchni drogowej lub lotniskowej bitumicznej o powierzchni min. 8 000 m².
Dla uznania wiedzy i doświadczenia niezbędne jest łączne spełnienie wszystkich ww. warunków. Zamawiający
dopuszcza spełnienie poszczególnych warunków w ramach odrębnych zadań.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji i rękojmi. Waga 5

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
47/U/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.10.2015 - 09:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14.10.2015 - 11:00
Miejscowość:
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowowiejskiej 28A, 00-911
Warszawa,pokój nr 215.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047,
1473, z 2014 poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349),

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.8.2015
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