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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
na stronie www.12tol.wp.mil.pl znajduje się wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Warszawa: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branżach: elektrycznej i
teletechnicznej w ramach zadania Doposażenie obiektów NCK w
elementy ochrony fizycznej i elektronicznej na terenie wojskowym
8602 w Legionowie.
Numer ogłoszenia: 331166 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy , ul. Nowowiejska 28A, 00-911 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 261 840 600, faks 261 840 666.
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: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wraz
z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branżach: elektrycznej i teletechnicznej w
ramach zadania Doposażenie obiektów NCK w elementy ochrony fizycznej i elektronicznej na terenie
wojskowym 8602 w Legionowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
branżach: elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania Doposażenie obiektów NCK w elementy
ochrony fizycznej i elektronicznej na terenie wojskowym 8602 w Legionowie, w zakresie obejmującym:
1) weryfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. branży elektrycznej i teletechnicznej; 2)
sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branżach: elektrycznej i teletechnicznej w oparciu o
sporządzoną dokumentację. 2. Zakres zadania objętego nadzorem inwestorskim wynikać będzie z
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opracowywanej dokumentacji i obejmuje między innymi: 1) dokonanie rozruchu systemów ochrony
elektronicznej wykonanych w ramach zadania Budowa infrastruktury teletechnicznej i systemów ochrony
elektronicznej w budynku nr 7 i dokonanie współdziałania z systemem wykonanym w ramach
przedmiotowego postępowania; 2) wykonanie systemów kontroli dostępu, systemu sygnalizacji
włamania i napadu, systemu sygnalizacji pożaru oraz telewizji przemysłowej we wskazanych
pomieszczeniach w budynkach na terenie kompleksu wojskowego; 3) wykonanie lokalnego i
zapasowego centrum nadzoru systemów alarmowych i telewizji przemysłowej (w zakresie wyposażenia
w sprzęt aktywny, zobrazowania i zintegrowania); 4) wykonanie dodatkowych obowiązków wynikających
z realizacji przedmiotu umowy. 3. Szczegółowy zakres zamówienia wynikać będzie z dokumentacji
projektowo-kosztorysowej opracowanej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, Uszczegółowienie
zapisów PF-U dla zadania 51422 oraz zakres dodatkowych przedsięwzięć w ramach zadania 51422..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 135.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu
składania ofert w wysokości 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)
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 tego warunku poprzez weryfikację oświadczeń złożonych przez
Wykonawcę: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; b)
Oświadczenie potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymogi określone przez
Zamawiającego; 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,
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że Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) w zakresie ochrony informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą POUFNE, tj. posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co
najmniej II stopnia o klauzuli POUFNE lub wyższej; f) Oświadczenie, że Wykonawca posiada
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i
mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z
2005 r., Nr 145, poz. 1221, z póz. zm.); g) 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 2010r. Nr 182, poz. 1228) i aktów wykonawczych do ustawy oraz Instrukcji
Bezpieczeństwa Przemysłowego, która stanowić będzie integralną część umowy w przypadku
jej zawarcia z Wykonawcą.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez
wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej jedno zamówienie (usługę) podobne co
do zakresu i charakteru z przedmiotem niniejszego postępowania. Do zamówienia podobnego
zaliczone będzie wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru
inwestorskiego w branży teletechnicznej o wartości nadzorowanych robót min. 150.000,00 zł
brutto. Warunkiem uznania przedłożonej usługi jest, aby nadzór sprawowany był od daty
przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru inwestycji. 2. Zamawiający dokona oceny
tego warunku poprzez weryfikację wykazu usług (spełniających wymagania zamówienia
podobnego określonego w ogłoszeniu) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania 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, określających, czy usługi te
zostały wykonane należycie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Wykonawcy powinni dysponować pracownikami posiadającymi: - wymagane prawem
budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków właściwej izby; - wymagane uprawnienia, o
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których mowa w art. 27 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221),
do projektowania i kierowania robotami zabezpieczenia technicznego, - ukończony kurs
projektowania systemów alarmowych klasy SA4, - wpis na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego; - doświadczenie polegające na kierowaniu lub nadzorowaniu
robót prowadzonych w ramach budowy minimum jednego obiektu (w zakresie branży
teletechnicznej); - poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych (inspektorzy nadzorujący oraz
personel mający dostęp do dokumentacji projektowej). 2. Zamawiający dokona oceny
spełnienia tego warunku poprzez weryfikację niżej wymienionego oświadczenia:
Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje pracownikami posiadającymi: - wymagane prawem
budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków właściwej izby; - wymagane uprawnienia, o
których mowa w art. 27 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221),
do projektowania i kierowania robotami zabezpieczenia technicznego, - ukończony kurs
projektowania systemów alarmowych klasy SA4, - wpis na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego; - doświadczenie polegające na kierowaniu lub nadzorowaniu
robót prowadzonych w ramach budowy minimum jednego obiektu (w zakresie branży
teletechnicznej); - poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych (inspektorzy nadzorujący oraz
personel mający dostęp do dokumentacji projektowej).
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat
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wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
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;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
5.
Opis 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
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1. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu. 2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie
mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te
warunki. 3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa
niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny
spełnienia tych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak
wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Podczas oceny warunków udziału w
postępowaniu szczególne znaczenie będzie miał warunek dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia, w postaci zrealizowanych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o którym
mowa w pkt. III.3.2) Wiedza i doświadczenie niniejszego ogłoszenia, który stanowić będzie podstawę
sporządzenia listy klasyfikacyjnej. 5. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5-ciu wykonawców, którzy
uzyskali najwyższą ilość punktów. Wykonawcy zostaną poddani ocenie, na podstawie której zostaną
przyznane im punkty. Zamawiający oceni warunek wiedzy i doświadczenia w następujący sposób: a. Za
każdy należycie wykonany nadzór w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie, usługę o której mowa w pkt. III.3.2) Wiedza i doświadczenie niniejszego ogłoszenia,
spełniającą wymagania Zamawiającego (potwierdzoną dowodem) zostanie przyznany 1 pkt.; b. Liczba
punktów za daną usługę ulegnie podwojeniu jeżeli wykazana usługa realizowana była na rzecz
jednostek nadzorowanych przez MON, jednostek wojskowych, jednostek służb kontrwywiadu
wojskowego, jednostek służb wywiadu wojskowego; c. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, jedynie w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za usługi wykonane przez podmioty trzecie,
na zasoby których Wykonawca się powołuje, d. W sytuacji, gdy Wykonawca potwierdzi spełnienie
warunku udziału w postępowaniu, dot. wiedzy i doświadczenia, dopiero w wyniku uzupełnienia wykazu
robót na wezwanie Zamawiającego, wystosowane na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawcy za
żadną usługę wskazaną w wykazie, spełniającą wymagania określone w pkt. III.3.2) niniejszego
ogłoszenia, nie będą przyznawane punkty, e. W przypadku takiej samej liczby punktów przyznanych
dwóm lub więcej Wykonawcom, decydujące znaczenie dla kwalifikacji będzie miała liczba wskazanych
przez Wykonawcę nadzorów (maksymalnie 5) - podobnych co do zakresu określonych w ogłoszeniu w
pkt. III.3.2); f) W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez piątego i kolejnych
wykonawców, co spowoduje przekroczenie liczby wykonawców, którą Zamawiający wskazał w
ogłoszeniu, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy, którzy uzyskali liczbę punktów
jak piąty Wykonawca.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
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2 - Ilość pobytów na budowie - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1. zmiany zakresu rzeczowego i terminu realizacji - w
przypadku otrzymania Aneksu do Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych
(MWWO-U) lub zatwierdzenia Protokołu Konieczności (PK) w trakcie realizacji robót, objęcie nadzorem
robót dodatkowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia podstawowego; 2. zmiany terminów
wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) opóźnień ze strony Użytkownika, Zamawiającego w
przekazaniu pełnej informacji dotyczącej uszczegółowienia zakresu zadania w stopniu
uniemożliwiającym kontynuowanie prac projektowych, b) wstrzymania/wydłużenia przez Zamawiającego
czasu prac projektowych z uwagi na konieczność skoordynowania prac z innymi inwestycjami
realizowanymi na terenie kompleksu wojskowego, c) wydłużenie okresu opiniowania dokumentacji
projektowej, d) przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy RB, e) zmiany
terminu sprawowania nadzoru inwestorskiego w przypadku opóźnień w rozpoczęciu lub realizacji robót
budowlanych, f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; 3. Zmiany w okresie
obowiązywania umowy stawki podatku VAT, przy czym określone w wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, a wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; 4. zmiany osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy; 5. zmiany wysokości wynagrodzenia w razie powstania
konieczności zaniechania wykonania części zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: na stronie www.12tol.wp.mil.pl znajduje się wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie
przekazana wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.12.2015 godzina 09:30, miejsce: 12Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Nowowiejska 28A, Warszawa,
pokój nr 428..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: 1. Pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załączonym
oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 50 w związku z
art. 47 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i
dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz warunków
dotyczących niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, należy złożyć w 12 Terenowym Oddziale Lotniskowym, ul. Nowowiejska 28A, Warszawa,
pokój numer 428 lub przesłać pocztą na adres: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Nowowiejska 28A,
00-911 Warszawa w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jego treścią przed upływem
terminu składania wniosków. 2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres siedziby
Zamawiającego oraz zawierać dopisek: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - nr sprawy
59/U/2015 r., nie otwierać przed 14.12.2015 godz. 9:30. 3. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, wzory oświadczeń oraz wzór wykazu wykonanych usług, stanowiące załączniki do
wniosku w sprawie zakwalifikowania do udziału w postępowaniu przetargowym, znajdują się na stronie
internetowej zamawiającego. 4. Wniosek i dokumenty należy złożyć w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Wykonawcy
występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Lider oraz
członkowie konsorcjum ( każdy z osobna) muszą spełniać warunki ustawy z 5.8.2010 o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228) w zakresie ochrony informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą POUFNE, tj. posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia o
klauzuli POUFNE lub wyższej. 7. Zarówno Lider konsorcjum jak i członkowie są odpowiedzialni za
ochronę informacji niejawnych w trakcie realizacji umowy. 8. Co najmniej jeden z członków konsorcjum
musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i
mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr
145, poz. 1221, z póz. zm.). 8. Jeżeli Wykonawca będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem innych
podmiotów do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot,
który zobowiązał się do udostępniania zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być
aktualne, zgodne ze stanem faktycznym oraz przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Wykonawcy mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z
przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów
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potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013
r. poz. 231). 11. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu.
12. SIWZ zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty pisemnie lub za pomocą
faksu. 13. W przypadku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwagi na przewidywaną
obszerność dokumentu, Zamawiający dopuszcza przekazanie przedmiotowego dokumentu wraz z
załącznikami drogą elektroniczną (e-mail). 14. Termin wykonania zamówienia: - Termin rozpoczęcia
realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy; - Termin weryfikacji dokumentacji projektowokosztorysowej i sporządzenia opinii inwestorskiej: 21 dni od dnia przekazania dokumentacji do
weryfikacji; - Termin sprawdzenia usunięcia przez WDPK uwag zawartych w opinii inwestorskiej: 14 dni
od dnia ponownego przekazania dokumentacji do sprawdzenia; - Termin rozpoczęcia sprawowania
nadzoru inwestorskiego: z dniem przekazania placu budowy WRB; - Termin sprawowania nadzoru
inwestorskiego: do czasu zakończenia realizacji umowy na roboty budowlane; 15. Terminy określone w
umowie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania Doposażenie obiektów NCK w elementy ochrony fizycznej i
elektronicznej w kompleksie wojskowym 8602 w Legionowie: - Termin rozpoczęcia realizacji
zamówienia: po podpisaniu umowy, - Termin wykonania i uzgodnienia dokumentacji projektowej: 60 dni
od dnia podpisania umowy, - Termin wykonania robót budowlanych i przeprowadzenia odbiorów
technicznych: 60 dni od dnia przyjęcia dokumentacji na KOPI, - Termin oddania obiektów do eksploatacji
oraz protokólarnego przekazania Zarządcy i Użytkownikowi: 75 dni od dnia przyjęcia dokumentacji na
KOPI. 16. Przewidywany termin podpisania umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Doposażenie obiektów
NCK w elementy ochrony fizycznej i elektronicznej w kompleksie wojskowym 8602 w Legionowie: do
30.12.2015 r. 17. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy na opracowanie dokumentacji
projektowej lub wykonanie robót budowlanych, wydłużeniu ulega termin realizacji umowy na
sprawowanie nadzoru inwestorskiego o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków
Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia). 18. W przypadku podmiotów występujących wspólnie,
dokumenty i oświadczenia tj.: - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - Oświadczenie, że
Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
POUFNE, tj. posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia o klauzuli POUFNE lub
wyższej; - Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221, z póz. zm.); - 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
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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; Listę 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
powinny zostać przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum oraz
pozostałe dokumenty - członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów i oświadczeń..
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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