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Warszawa, dnia 28.04.2017 r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Nr 1/2017/04/28 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) 

Na utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom 

specjalnym nowej generacji   

- zaprojektuj i wybuduj  

 

 

 

 

w Projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 

Oś priorytetowa  

 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 

 

Działanie 2.1  

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego 
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1. Zamawiający: 

InPhoTech Sp. z o.o..  

ul. Słomińskiego 17 lok. 31 

00-195 Warszawa 

Tel./Fax +48 22 409 91 45 

REGON: 142233406  

NIP: 9512303553 

KRS 0000348419 

 

2. Tryb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:  

 

Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2014 – 2020 w związku z realizacją projektu: 

„Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom 

specjalnym nowej generacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1. 

Zamówienie dotyczy robót budowlanych w zakresie wybudowania obiektu budowlanego – 

Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji jest 

prowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

3. Opis przedmiotu postępowania o udzielenie przedmiotu zamówienia:  

 

3.1. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71000000-8  USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I 

KONTROLNE.  

71221000-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 

45000000-7   Roboty budowlane.  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę.  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.  

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.  

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach.  

45321000-3  Izolacja cieplna.  

45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych.  

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.  

45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.  

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

45410000-4  Tynkowanie.  

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.  

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian.  

45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  
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3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

 

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Centrum Badawczo-Rozwojowego 

dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji wraz  

z wewnętrznymi instalacjami i elementami wymaganymi przepisami prawa, budynek 

przystosowany dla osób niepełnosprawnych, na działkach 171/7, 171/8, 171/9 i 171/10 w 

miejscowości Ołtarzew gmina Ożarów Mazowiecki łącznie z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kompletną 

dokumentację budowlano-wykonawczą, powykonawczą wraz ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami i oświadczeniami zgodnymi z prawem budowlanym. 

Zaprojektowany i wybudowany obiekt, wzniesiony będzie w Ołtarzewie na dz. nr 171/7, 

171/8, 171/9 i 171/10 na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

terenu (uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr 444/06 z dnia 27 lipca 2006 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla 

obszaru Ołtarzew – Domaniewek).  

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowią: koncepcja architektoniczna (załącznik nr 1 do 

wzoru umowy) oraz program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 2 do wzoru umowy). 

 

3.3. Oferta 

Oferta musi być w pełni zgodna z koncepcją architektoniczną (załącznik nr 1 do wzoru 

umowy) oraz programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 2 do wzoru umowy), które zostaną 

udostępnione pod adresami:  

http://inphotech.pl/files/zagospodarowanie.pdf   

http://inphotech.pl/files/zal-2-pfu.pdf 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w aranżacji pomieszczeń budynku 

względem udostępnionej w dokumentacji - koncepcji architektonicznej. 
Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści ogłoszenia o postępowaniu o 

udzielenia zamówienia publicznego, zostały w opisie wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę lub jego kwalifikacje. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w ogłoszeniu. Dopuszcza się, 

więc zaproponowanie przez Wykonawcę wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o 

właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu 

określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne. 

Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy 

wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, 

systemów, technologii itp. Wykonawca można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, 

technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych 

i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, 

urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w ogłoszeniu. 

 

3.4. Podział zamówienia na części 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną 

ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia. 

 

http://inphotech.pl/files/zagospodarowanie.pdf
http://inphotech.pl/files/zal-2-pfu.pdf
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3.5. Zamówienia wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

3.6. Terminy realizacji zamówienia:  

Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018r. 

przy czym: 

3.6.1. Ze względu na warunki udzielenia dofinansowania budowy Centrum Badawczo-

Rozwojowego wymagane jest otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

do dnia 04.09.2017r. 

3.6.2. Wykonawca będzie świadczył przez okres wskazany w ofercie, ale nie krótszy niż 36 

miesięcy usługi gwarancji jakości oraz rękojmi. Okres gwarancji jest rozumiany zgodnie z 

przedmiotem zamówienia jako okres gwarancji (podany w miesiącach) na roboty budowlane i 

instalacje techniczne budynku od daty odbioru końcowego. Gwarancja jest bezwarunkowa, tj. 

nie może zawierać wyłączeń obejmujących czynności i zachowania, które z natury występują 

w obiektach użyteczności publicznej w czasie użytkowania i normalnej eksploatacji, jak 

również ograniczeń zakresu i okresu gwarancji z tytułu warunków gwarancyjnych dostawców 

i producentów materiałów. Okres gwarancyjny obejmuje wszystkie zamontowane materiały i 

instalacje bez uwzględniania okresów gwarancyjnych proponowanych przez dostawców ww. 

materiałów i instalacji. Wykonawca ponosi w okresie gwarancyjnym wszelkie koszty 

związane z przeglądami gwarancyjnymi itp. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

dotyczące: 

 4.1.1. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

 4.1.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 4.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

4.2   

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania  tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (wzór załącznik nr 1 do IWZ). 

2 Wiedza i doświadczenie 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek, 

dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5-lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej:  

- jedną inwestycję odpowiadającą swym rodzajem treści niniejszego zamówienia,  
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o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł netto (w przypadku, gdy wartość 

zamówienia została określona w umowie w walucie innej niż złoty, należy przeliczyć 

wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w 

dniu zawarcia umowy na realizację zamówienia). 

- co najmniej dwie inwestycje, w tym: 

co najmniej jedną inwestycję obejmującą budowę laboratoriów o 

powierzchni co najmniej 400 m2, oraz co najmniej jedną inwestycję 

obejmującą budowę laboratoriów optycznych. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

dokumentów wyszczególnionych w punkcie 5 IWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3 Potencjał techniczny 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełniania warunku poprzez złożenie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu 

zamówienia (wzór załącznik nr 1). 

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania  tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełniania warunku poprzez złożenie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu 

zamówienia (wzór załącznik nr 1). 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek, 

dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową na kwotę minimum 10 000 000 zł. 

b) Wykonawca przedstawi informacje na temat rocznych sprawozdań i 

wykaże, na podstawie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata 

obrotowe (2013r., 2014r., 2015r.), średni roczny przychód ze sprzedaży 

za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokość  min. 10 000 000,00 zł. 

c) Wykonawca przedstawi opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

20 000 000,00 zł na terenie Polski,  

d) Wykonawca przedstawi opłaconą polisę ubezpieczenia od ryzyka 

budowlanego, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony ubezpieczenia od ryzyka budowlanego 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł na terenie Polski 

e) Wykonawca przedstawi zaświadczenie US 

f) Wykonawca przedstawi zaświadczenie ZUS 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 5 IWZ, 

na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

6. Jakość 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dąży do 

doskonalenia, podnoszenia jakości i poszukiwania metod zwiększania 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bardziej racjonalnego zagospodarowania 

środowiska przyrodniczego, zgodnego z zasadami trwałego rozwoju. Wykonawca 

spełnia warunek dotyczący jakości, jeśli wykaże się wprowadzonym w jego firmie 

systemem zarządzania jakością. 

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych 

dokumentów 

5.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzieleniu zamówienia, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Treść oświadczenia przedstawiona w formularzu oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do IWZ. 

Forma dokumentu: oryginał. 

2. Wykaz robót budowanych 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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. Przez 

najważniejsze roboty zamawiający rozumie robotę spełniającą opis przedstawiony 

w punkcie 4.2.2. IWZ w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia. 

Wzór stanowi załącznik nr 2 do IWZ.  

Forma dokumentu: Wykaz robót budowlanych - oryginał. 

Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub kopia poświadczona przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem.   

3. Informacja banku lub kasy 

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na 

kwotę określoną przez Zamawiającego, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem. 

4. Sprawozdanie finansowe  

Sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie 

sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią 

o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 

określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy 

niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za 

ten okres 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

5. Polisa OC 

Dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

Forma dokumentu: kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

6. Polisa ubezpieczenia od ryzyka budowlanego 

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od ryzyka 

budowlanego na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, a w przypadku 

jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od ryzyka 

budowlanego  na wymaganą kwotę. 

Forma dokumentu: kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

7. Certyfikat 

Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania 

przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości np. dokumentu 

potwierdzającego stosowanie zarządzania jakością w firmie np. Certyfikat ISO 9001-

2008 (lub nowszym) bądź równoważnym, wydany przez akredytowaną, niezależną 

jednostkę certyfikującą, 

Forma dokumentu: kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

8. Zaświadczenie US 

Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

9. Zaświadczenie ZUS 

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

 

5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia, 

należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej 

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. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem. 

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

Wzór stanowi załącznik nr 3 do IWZ.  

Forma dokumentu: oryginał. 

 

5.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 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. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem. 

 

 
5.4. Inne wymagane dokumenty: 
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Lp. Wymagany dokument 

1. Formularz ofertowy  

Wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do IWZ, 

Forma dokumentu: oryginał. 

2. Oświadczenie (zał. nr 1), że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności i czynności objętych przedmiotem Zamówienia, a także niezbędną wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego Zamówienia. 

Forma dokumentu: oryginał. 

3. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (zał. nr 5). 

Forma dokumentu: oryginał. 

 

5.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić 

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku. 

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

 

5.7. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy oferta będzie podpisana przez 

pełnomocnika, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie 

wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób 

reprezentacji. 

 

6. Sposób porozumiewania się w postępowaniu oraz osoby uprawnione do porozumiewania 

się z Wykonawcami. 

 

6.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

6.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. W przypadku 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 

może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

6.4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Krzysztof Wiśniewski, tel. +48 22 409 

91 45. e-mail: kwisniewski@inphotech.pl w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do 

piątku w godzinach 09:30 – 16:30. 

6.5. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego: 

InPhoTech sp. z o.o. 

ul. Słomińskiego 17 lok. 31 

00-195 Warszawa,  
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e-mail: inphotech@inphotech.pl  

 

7. Wymagania dotyczące wadium 

 

7.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  100 000,00 (słownie: sto tysięcy) zł 

przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej IWZ. 

7.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

7.2.1. pieniądzu; 

7.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

7.2.3 gwarancjach bankowych; 

7.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

7.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Banku 

mBank S.A. nr PL 19 1140 1010 0000 5393 3400 1049, z dopiskiem „Wadium budowa 

centrum”. 

7.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych 

na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.  

7.5. Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.2-7.2.4, należy złożyć wraz z ofertą, 

w osobnej kopercie. 

7.6. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami 

w przypadku ziszczenia się przesłanek: 

7.7.1. Wykonawca odmówi podpisania umowy, 

7.7.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

7.7.3. zawarcie umowy z Wykonawcą stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

 

8. Termin związania ofertą 

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

9.1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszych IWZ, 

w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert w formie elektronicznej.  

9.2. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 

4 do IWZ. 

 

9.3. W Formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do IWZ) Wykonawca poda: 

9.3.1. liczbę miesięcy gwarancji, jakiej Wykonawca udziela na budynek Centrum 

Badawczo Rozwojowego (co najmniej 36 miesięcy) W przypadku braku 

wypełnienia ww. Formularza ofertowego, Zamawiający przyjmie, że 

zaoferowano minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy. 

9.3.2. termin zapłaty wynagrodzenia (określony w dniach) 

9.3.3. propozycję rozwiązań korzystnie oddziaływujących na środowiska podczas 

wykonawstwa inwestycji  

9.4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na 
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komputerze lub na maszynie do pisania. 

9.5. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. 

zszyte, zbindowane). Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: 

„UWAGA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Na utworzenie 

specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym 

nowej generacji  - zaprojektuj i wybuduj”, Nie otwierać przed dniem 16 maja 2017 r. 

przed godz. 11:00”. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby 

podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

9.6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

9.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty 

przed terminem składania ofert określonym w niniejszej IWZ. Powiadomienie powinno być 

dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: 

„UWAGA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Na utworzenie 

specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym 

nowej generacji  - zaprojektuj i wybuduj”, oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i 

oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku  o zmianę 

lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o 

zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy.  

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Słomińskiego 17/31, 00-195 Warszawa. 

10.2. Termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2017 r., o godz. 10:30. 

10.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez 

otwierania. 

10.4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 maja 2017 r., o godz. 11:00. 

 

11. Opis sposobu obliczania ceny 

 

11.1. Wykonawca określa cenę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do 

niniejszego ogłoszenia.. 

11.2. Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową. 

11.3. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN. Należy podać kwotę netto oraz należny 

podatek VAT. 

11.4. Cena podana przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

całości przedmiotu Zamówienia. 
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12. Kryteria oceny oferty 

 

12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty 

w poszczególnych kryteriach: 

L.p. 
Kryterium Maksymalna liczba pkt. (waga) 

1. Cena  60 

2. Okres gwarancji (G) 20 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia (TZ) 15 

4. Propozycja rozwiązań korzystnie oddziaływujących na 

środowisko podczas wykonawstwa inwestycji (RP) 
5 

 

12.2. W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 60 pkt. Najwyższą liczbę punktów 

otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru: 

 

cena oferty z najniższą ceną 

liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 60 pkt 

       cena oferty ocenianej 

 

12.3. W kryterium „Okres gwarancji” najwyższa liczba punktów, jakie można uzyskać to 20 pkt. 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres 

gwarancji (w miesiącach), a każda następna według poniższego wzoru: 

 

Ilość miesięcy objętych gwarancją w badanej ofercie 

G= ----------------------------------------------------------------------------x 20 pkt. 

Najwyższa oferowana ilość miesięcy objętych gwarancją 

 

12.4. W kryterium „Termin zapłaty wynagrodzenia” (TZ) najwyższa liczba punktów, jakie 

można uzyskać to 15. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje 

najdłuższy termin zapłaty wynagrodzenia (w dniach), a każda następna według poniższego 

wzoru: 

 

Ilość dni oferty badanej 

TZ= --------------------------------------------------------x 15 pkt. 

Najwyższa oferowana ilość dni 

 

12.5. W kryterium „Propozycje rozwiązań korzystnie oddziaływujących na środowisko 

podczas wykonawstwa inwestycji (RP)” oferta może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 

Punkty w kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

1 punkt za każde zaproponowane rozwiązanie proekologiczne, ale nie więcej niż 5 punktów.  

12.6. Za rozwiązania korzystnie oddziaływujące na środowisko podczas wykonawstwa 

inwestycji uznane będzie rozwiązanie mające wpływ na zmniejszenie negatywnego 

oddziaływania zamówienia na środowisko, przy czym nie może mieć negatywnego wpływu na 
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jakość realizacji zamówienia. Zaproponowane rozwiązania będą mogły być zastosowane 

podczas realizacji zamówienia. 

12.7. Przedstawienie w ofercie rozwiązań korzystnie oddziaływujących na środowisko podczas 

wykonawstwa inwestycji jest równoznaczne z deklaracją Wykonawcy, że jest w stanie 

zrealizować wszystkie zaproponowane proekologiczne rozwiązania podczas realizacji 

zamówienia. 

12.8. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

a zaokrąglenia dokonywane będą matematycznie. 

12.9. Punkty otrzymane przez daną ofertę w każdym z kryteriów zostaną do siebie dodane. Wynik 

stanowić będzie liczbę punktów, jaką otrzyma dana oferta w niniejszym postępowaniu. 

12.10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę 

punktów. 

 

13. Waluta rozliczeń z Wykonawcą. 

Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

 

14. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

14.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 2,5% ceny ofertowej. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

14.2.1. pieniądzu; 

14.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

14.2.3. gwarancjach bankowych; 

14.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

14.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego.  

14.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

15. Wzór umowy 

 
15.1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do IWZ. 

15.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści umowy oprócz zmiany oczywistych omyłek 

pisarskich oraz błędów edytorskich w następujących okolicznościach: 

15.2.1 wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do dokumentacji projektowej, 

których potrzeby wprowadzenia nie dało się przewidzieć, co w konsekwencji spowoduje 

zmianę w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

15.2.2. konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do zakresu usług, 

dostaw i robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy; 
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15.2.3 konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 

15.2.4 zmian wynikających z odmiennego niż to przewidziano w dokumentacji 

projektowej sposobu i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, 

wprowadzonych ze względu na: niedostępność na rynku zaprojektowanych technologii w 

trakcie realizacji robót budowlanych, zmianę przepisów w tym zakresie lub możliwość 

uzyskania przez Zamawiającego w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu 

finalnego, 

15.2.3 w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość 

zrealizowania robót budowlanych w innych ramach czasowych po uprzedniej konsultacji z 

Wykonawcą. 

 

16. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

16.1. Zamawiający po wybraniu oferty albo zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

bez dokonania wyboru oferty, powiadamia na piśmie oferentów o jego wyniku. 

Zamawiający zamieści ponadto informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

na swojej stronie internetowej: http://www.inphotech.pl/zapytania_ofertowe.html oraz na 

stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. 

16.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. 

Jeżeli Wykonawca uchyla się lub odstąpi od zawarcia umowy Zamawiający może zawrzeć 

umowę z Wykonawcą, który uzyskał w kolejności drugą najwyższą liczbę punktów, pod 

warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. 

 

17. Informacje dodatkowe:  

 

17.1. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone. 

17.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzieleniu 

zamówienia publicznego bez podania przyczyny na każdym jego etapie.  

17.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami postępowania znajdują 

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 

poz. 93, z późn. zm.). 

17.4. Zamawiający dysponuje postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

budowie centrum badawczo-rozwojowego na terenie Ołtarzewa działki ew. 171/1, 171/8, 

171/9 ul. Poznańska, gmina Ożarów Mazowiecki, wydanej przez Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego w dniu 28.03.2017 r. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do IWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 2 do IWZ – Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 3 do IWZ – Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 4 do IWZ – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 5 do IWZ – Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy 

Załącznik nr 6 do IWZ – Wzór umowy z załącznikami: 

a) - załącznik nr 1 do umowy – koncepcja architektoniczna (OPZ) 

b) - załącznik nr 2 do umowy – program funkcjonalno-użytkowy (OPZ) 

http://www.inphotech.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

