Ogłoszenie nr 527403-N-2019 z dnia 2019-03-20 r.
Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby
laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do
EAL7 ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, krajowy numer
identyfikacyjny 13262900000000, ul. ul. Szachowa 1 , 04-894 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 225 128 100, e-mail M.Olszewska@itl.waw.pl, faks 225 128 625.
Adres strony internetowej (URL): http://www.itl.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Tak
http://www.itl.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Tak
http://www.itl.waw.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1; 04-894 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby
laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7 ”

Numer referencyjny: DZ/02/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Adaptacji pomieszczeń na
potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie
do EAL7, w Instytucie Łączności PIB przy ul. Szachowej 1 w Warszawie na potrzeby realizacji projektu
„Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT
zgodny z Common Criteria , akronim KSO3C, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju w ramach programu CyberSecldent, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr
CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał
przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod
warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał
przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

45100000-8
45200000-9
45400000-1
71200000-0
45110000-1
45220000-5
45260000-7
45310000-3
45340000-2
45330000-9
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
71220000-6
45111000-8
45223000-6
45261000-4
45262000-1
45311000-0
45312000-7
45314000-1
45315000-8
45316000-5

45317000-2
45331000-6
45343000-3
45421000-4
45431000-7
45432000-4
45442000-7
45443000-4
45453000-7
71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, przewiduje
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wartości 50%
zamówienia podstawowego polegających na wykonaniu: 1) projektu 2) prac demontażowych starych
instalacji; 3) dostosowania pomieszczeń laboratorium jak dla pomieszczeń przeznaczonych dla
rozwoju produktów podlegających ocenie bezpieczeństwa, zgodnej z Common Criteria, na poziomie
do EAL7; 4) dostosowania funkcjonującego w Instytucie systemu zasilania energetycznego do
wymagań laboratorium; 5) dostawy, instalacji, skonfigurowania i uruchomienia: a) systemu
gwarantowanego zasilania, b) systemu klimatyzacji precyzyjnej, c) systemu monitoringu parametrów
środowiskowych, d) systemów bezpieczeństwa. Sposób realizacji prac w ramach zamówień
podobnych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia
podstawowego, opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w SIWZ. Przewiduje się, że wartość

udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń,
zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem
zmian cen rynkowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 7 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 7 (siedem) miesięcy od dnia
zawarcia umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej 30 dni od zawarcia umowy. 1.
Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
"zabezpieczeniem" w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być
wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego ALIOR BANK SA nr 44 2490 0005 0000 4600 6382 4567 z dopiskiem
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium
oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7” nr
referencyjny DZ/02/19.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z art. 24 ust 1 ustawy Pzp., spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ. 1. Posiadają Świadectwo Bezpieczeństwa
Przemysłowego drugiego stopnia potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji
niejawnych o klauzuli minimum POUFNE lub wyższej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 05.08.2010
r. „O ochronie informacji niejawnych" (Dz.U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228 z późn.zm.). - Uwaga:
powyższy warunek w przypadku podmiotów występujących wspólnie, musi spełnić ten członek
konsorcjum, który bezpośrednio będzie realizował zamówienie, część zamówienia związanego z
dostępem do informacji niejawnych określonych w ww. ustawie. Powyższy warunek dotyczy również
Podwykonawcy, który bezpośrednio będzie realizował zamówienie, część zamówienia związanego z
dostępem do informacji niejawnych określonych w ww. ustawie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z art. 24 ust 1 ustawy Pzp., spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca wykaże się doświadczeniem
należytego wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwoma robotami
budowlanymi polegającymi na dostosowaniu pomieszczeń do funkcji „Centrum przetwarzania
danych” z zabezpieczeniami zgodnymi z wymaganiami dla kancelarii tajnych w rozumieniu ustawy z
dnia 05.08.2010 r. „O ochronie informacji niejawnych" (Dz.U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228 z późn.zm.)
(w tym: wykonanie robót budowlanych, instalacji elektrycznych oraz elektronicznych systemów
zabezpieczeń (SSWiN, SKD, VSS oraz SSP)) o wartości zamówienia minimum 200.000,00 zł brutto
każda. 3. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia min. jedną osobę która będzie pełnić funkcję
kierownika budowy posiadającą: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, 2) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w
zakresie ochrony informacji niejawnych. 4. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia min. jedną
osobę która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą: 1) uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych, i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; 2) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w
zakresie ochrony informacji niejawnych. 5. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia min. jedną
osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą: 1) uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub
równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) aktualne poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE oraz
zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych; 6. Wykonawca
skieruje do realizacji zamówienia min. jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót
sanitarnych posiadającą: 1) uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) aktualne poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE oraz
zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 7. Wykonawca
skieruje do realizacji zamówienia min. jedną osobę która będzie organizowała i kierowała zespołem
pracowników zabezpieczenia technicznego, spełniającą następujące wymagania: 1) będącą na liście
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z odnośnymi przepisami prawa,;
2) posiadającą aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych. 8. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia w części dotyczącej
instalacji systemów bezpieczeństwa, w tym w celu przygotowania dokumentacji powykonawczej,
min. jedną osobę spełniającą następujące wymagania: 1) będącą na liście kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, 2) posiadającą
aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o

klauzuli co najmniej POUFNE oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony
informacji niejawnych. Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca skierował do realizacji zamówienia
mniejszą liczbę osób, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań. 9. Zgodnie z art. 12 a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz.
65 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn.zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących

oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ; 3) dokumenty dotyczące
informacji niejawnych: a) wymagane w stosunku do Wykonawcy - poświadczona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia
potwierdzającego pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum
POUFNE , a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i
osobiście – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa
oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; b) wymagane w
stosunku do osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - poświadczona za
zgodność z oryginałem kopia aktualnego osobowego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego
do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE oraz aktualnego zaświadczenia o
odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych. 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VI,
Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. W zakresie braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w rozdziale V Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o którym mowa w ust.1 i w ust 2
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. 5. Wykonawca wraz z ofertą składa ewentualnie: wykaz Podwykonawców, którego wzór
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ oraz Zobowiązanie podmiotu , o którym mowa w art. 22a ustawy pzp.
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ,
którego wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 6. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty- zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ; 2)
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ; 3) dokumenty dotyczące informacji niejawnych: a) wymagane w
stosunku do Wykonawcy - poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego Świadectwa
Bezpieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia potwierdzającego pełną zdolność Wykonawcy do
ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE , a w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście – poświadczona za zgodność z
oryginałem kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych; b) wymagane w stosunku do osób wskazanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia - poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego
osobowego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą POUFNE oraz aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie
informacji niejawnych. 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 7. Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z Wzorem
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Dokumenty składane są w formie przewidzianej w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r.
poz. 1126), zmienionego rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16
października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. Z 2018 r. poz.
1993). 9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż
PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z
dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Wykonawca nie
jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570, z
późn. zm.). 11. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Oświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się
przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn.zm.). Wadium wnoszone
w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ALIOR BANK SA nr 44 2490
0005 0000 4600 6382 4567 z dopiskiem „Wadium” na postępowanie pn: „Adaptacja pomieszczeń na
potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie
do EAL7 ” nr referencyjny DZ/02/19 Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej
zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Dokument potwierdzający wniesienie
wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający
swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium. 5. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

40,00

Koncepcja zabezpieczenia laboratorium 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia
lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian); 2) realizacją
dodatkowych robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o
ile stały się niezbędne i zostały spełnione następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może
zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, robót lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 %
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, d) konieczność zmiany umowy spowodowana
jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i
wartość zamówienia nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3)
wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z: a) opóźnieniami wynikającymi z
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności, b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeku cywilnego, c) wstrzymaniem
prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) koniecznością wykonania
robót dodatkowych, e) wystąpieniem czynników, uniemożliwiających wykonanie prac. 4) Wystąpienia
konieczności zmiany osób (choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których
Wykonawca realizuje Przedmiot Zamówienia na inne spełniające warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, 5) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w
rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez strony umowy. 4. Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich
adresów, przedstawicieli Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie stanowią zmiany
Umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia Strony, której zmiana dotyczy,
złożonego na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno zostać doręczone drugiej
Stronie z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia drugiej
Strony o zmianie, za skuteczne uznaje się czynności dokonane z uwzględnieniem dotychczasowych
danych. 1. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie
robót zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie
oraz tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia
okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Zamówienia w celu realizacji
Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpiszą

stosowny aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji
zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone z zestawieniem materiałów i
kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki
cenotwórcze wynikające z kosztorysów robót na podstawie projektów wykonawczych, przy czym w
zakresie materiałów, które nie występowały w ww. kosztorysach uproszczonych z zestawieniem
materiałów, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego
rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen
Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów
wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe
udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zaniechania realizacji określonych elementów zakresu umowy, a w takim wypadku Wykonawca nie
będzie ubiegał się o odszkodowanie i rezygnuje z wszelkich roszczeń. W sytuacji, o której mowa w
zdaniu powyżej Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia wykonywania danego zakresu zamówienia o
zaniechaniu realizacji określonych elementów zakresu umowy. Zaniechanie realizacji określonych
elementów może dotyczyć nie więcej niż 20% wartości umowy i skutkować odpowiednim obniżeniem
wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, że informacje zawarte w „Dokumentacji Instytutu”, stanowiącej załączniki do
Programu Funkcjonalno-Użytkowego mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom
innym niż potencjalni Wykonawcy. Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 2a Ustawy Pzp Zamawiający
ustanawia (opisane poniżej) wymagania dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji
przekazanych Wykonawcom w toku postępowania. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 37 ust. 6
ustawy Pzp., nie udostępnia na stronie internetowej informacji, o których mowa w ust 7, nakładając
na Wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, udostępnianych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W celu ochrony poufnego charakteru informacji
udostępnianych w toku niniejszego postępowania Zamawiający zastrzega, iż informacje, o których
mowa w ust.7, zostaną przekazane po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę i wskazanych,
upoważnionych przez niego osób oświadczeń o zachowaniu poufności. Wzory oświadczenia o
zachowaniu poufności stanowią, odpowiednio, Załącznik nr 11a i 11b do SIWZ. Wykonawcy w celu
uzyskania dostępu do tych informacji zobowiązani są przesłać podpisane oświadczenia o zachowaniu
poufności do Zamawiającego drogą elektroniczną, w formie skanu, na wskazany w niniejszej SIWZ
adres e-mail do korespondencji oraz w oryginale dostarczyć do Zamawiającego w dwóch
egzemplarzach, w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Ogólnej (parter) Zamawiającego w Warszawie,
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa. Po otrzymaniu skanów podpisanych oświadczeń o zachowaniu
poufności, Zamawiający utworzy dla wskazanych przez Wykonawcę osób konta dostępowe do
katalogu z plikami i w ten sposób udostępni informacje, o których mowa w ust.7 Wykonawcy w
formie elektronicznej.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Przekazanie informacji o charakterze niejawnym - "Dokumentacji Instytutu" nastąpi poprzez
przekazanie jej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę po złożeniu odpowiedniego oświadczenia
zawierającego zobowiązanie do nieujawniania przekazanych informacji - "Oświadczenie o
zachowaniu poufności"

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp., w związku z tym, że oferty mogą zostać złożone jedynie po
odbyciu wizji lokalnej, tak aby Wykonawca mógł zapoznać się z informacjami koniecznymi do
przygotowania oferty, Zamawiający wyznacza termin na wizję lokalną w dniu 28-03-2019 r. godzina
12:00 w siedzibie Zamawiającego. 2. Osobą do kontaktu jest Pan Robert Bąbik tel. [22] 5128 296,
adres e-mail r. babik@itl.waw.pl 3. Podczas wizji Wykonawcy nie mogą zadawać pytań. Wszystkie
pytania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2
dni robocze po terminie wizji lokalnej. 4. Zamawiający niezwłocznie odpowie na zadawane pytania,
zamieszczając na stronie internetowej treść pytań wraz z wyjaśnieniami. 5. W przypadku, gdy pytania
lub odpowiedzi na zadane pytania stanowić będą informacje o poufnym charakterze, Zamawiający
przekaże odpowiedzi bezpośrednio uczestnikom wizji lokalnej w sposób zapewniający „ochronę
poufnego charakteru informacji”.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

