
Warszawa: Roboty budowlane w budynku głównym w Instytucie Łączności - PIB przy 

ul. Szachowej 1 w Warszawie 

 

Numer ogłoszenia: 125429 - 2008; data zamieszczenia: 10.06.2008 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Łączności, ul. Szachowa 1/152, 04-894 Warszawa, woj. 
mazowieckie, tel. 022 5128312, fax 022 8729007. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.itl.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w budynku głównym w 
Instytucie Łączności - PIB przy ul. Szachowej 1 w Warszawie. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są 
roboty budowlane w budynku głównym polegające na:  
dostawie i montażu 4 szt. okien z PCW wraz z parapetami zewnętrznymi,  
dostawie i montażu 2 szt. drzwi zewnętrznych z PCW,  
przygotowaniu podłoża i ułożeniu gresu na korytarzu,  
montażu listew odbojowych na korytarzu,  
przygotowaniu podłoża i ułożeniu w pomieszczeniach wykładziny rulonowej PCW i PCW typ DIF- do 
zgrzewania,  
przygotowaniu podłoża i ułożeniu w pomieszczeniach wykładziny obiektowej dywanowej,  
montażu szaf wnękowych,  
montażu kratek wentylacyjnych,  
montażu nakładek renowacyjnych z PCW na parapety wewnętrzne,  
malowaniu farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,  
 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZAWIERAJĄ - przedmiary robót  
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: SIWZ, przedmiarami robót oraz 
STWiORB. 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.11.25-6, 45.42.11.24-9. 



 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 3. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: Zgodnie z ustawą Pzp oraz rozdziałem V SIWZ obowiązującą w przetargu  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z rozdziałem VI SIWZ 
obowiązującą w przetargu 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 
 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.itl.waw.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Łączności-
PIB, 04-894 Warszawa, ul Szachowa 1 pok. 865. 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
02.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Instytut Łączności - PIB ul Szachowa 1, 04- 894 Warszawa Pokój 
nr 600 (Recepcja). 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 


