
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

15-07-2020

Termin składania ofert

21-09-2020

Numer ogłoszenia

1254106

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 28. 07. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 1 do ,,Zapytania ofertowego nr
2020/0486-0487/N i wyjaśnienia Zamawiającego.
W dniu 04. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 2 (wraz z załącznikami w formie pdf
- przedmiary robót) oraz Zapytanie nr 3 do ,,Zapytania ofertowego nr 2020/0486-0487/N i wyjaśnienia
Zamawiającego oraz zmiany.
W dniu 07. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 4 (wraz z załącznikami w formie
pdf).
W dniu 13. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 5.
W dniu 13.08.2020 Zamawiający wyznacza kolejny termin wizji lokalnej na dzień 20.08.2020 godz.
10:00
W dniu 14. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 6-8 oraz zmienił termin składania
ofert.
W dniu 21.08.2020 Zamawiający wyznacza kolejny termin wizji lokalnej na dzień 28.08.2020 godz.
10:00
W dniu 25. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 9 oraz 10 do Zapytania Ofertowego.
W dniu 27. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 11 do Zapytania Ofertowego.
W dniu 31. 08. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 12 do zapytania Ofertowego oraz
zmienił termin składania ofert.
W dniu 03. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 13 do zapytania Ofertowego.
W dniu 11. 09. 2020 r. Zamawiający dodał załącznik : Zapytanie nr 14 do zapytania Ofertowego.
W dniu 16.09.2020r. Zamawiający dodał załącznik: Zapytanie nr 15 do Zapytania Ofertowego
2020_0486-0487_N i wyjasnienia

Miejsce i sposób składania ofert

1.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 2 – Kancelaria ogólna (parter) w
budynku OBR CTM w Gdyni, przy ul. A. Dickmana 62, lub przesłać pocztą na adres:
OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY
CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia
2.Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2020 r. o godz. 11:30 (za termin złożenia oferty przyjmuje
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się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w OBR CTM S.A. przy
ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, w pokoju nr 152, w dniu 21.09.2020 r. o godz. 13:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

p. Wioleta PIOTROWSKA – SZWEC tel. (58) 776 48 42, e-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58/7764842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z
uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC
(EMC-LabNet)”
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem realizację robót budowlanych oraz zadań
towarzyszących, dostawę i montaż oraz uruchomienie niezbędnych systemów dla realizowanych
obiektów budowlanych, przeniesienie do wykonanych obiektów stanowisk badawczych dla urządzeń
wielkogabarytowych wraz z posadowieniem, dostawę i montaż wyposażenia obiektów (w tym AGD,
meble, osprzęt p.poż.), pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na
użytkowanie obiektów wraz z przeprowadzeniem szkoleń personelu Zamawiającego dla Inwestycji pn.:
„Budowa obiektu laboratoryjnego z częścią laboratoryjną i socjalną, zaplecza magazynowego,
niezależnej hali namiotowej z materiałów nieferromagnetycznych, oraz niezbędnej infrastruktury
towarzyszącej” realizowanej
w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na:
a) ,,zamówienie podstawowe”, składające się z trzech Części (Nr Części: od 1 do 3),
b) ,,zamówienie opcjonalne”, składające się z trzech Części (Nr części: od 4 do 6)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z
uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC
(EMC-LabNet)”
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem realizację robót budowlanych oraz zadań
towarzyszących, dostawę i montaż oraz uruchomienie niezbędnych systemów dla realizowanych
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obiektów budowlanych, przeniesienie do wykonanych obiektów stanowisk badawczych dla urządzeń
wielkogabarytowych wraz z posadowieniem, dostawę i montaż wyposażenia obiektów (w tym AGD,
meble, osprzęt p.poż.), pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na
użytkowanie obiektów wraz z przeprowadzeniem szkoleń personelu Zamawiającego dla Inwestycji pn.:
„Budowa obiektu laboratoryjnego z częścią laboratoryjną i socjalną, zaplecza magazynowego,
niezależnej hali namiotowej z materiałów nieferromagnetycznych, oraz niezbędnej infrastruktury
towarzyszącej” realizowanej
w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na:
a) ,,zamówienie podstawowe”, składające się z trzech Części (Nr Części: od 1 do 3),
b) ,,zamówienie opcjonalne”, składające się z trzech Części (Nr części: od 4 do 6)
UWAGA!
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w podziale na ww. Części opisany został w załączniku nr 3
do Zapytania Ofertowego wraz z jego załącznikami, stanowiącymi integralną część Opisu Przedmiotu
Zamówienia (OPZ).
UWAGA!
Załączniki do załączonego w Ogłoszeniu Zapytania Ofertowego nr 2020/0486-0487/N, ze względu na
swoją objętość, dostępne są w poniższym linku:
https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/bkX0gj3DQMBcUwy
(w celu właściwego odczytania w/w załączników, należy je pobrać i zapisać na dysku).

3.Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do
Zapytania Ofertowego.
4.Zgodnie z pkt.III.10.Zapytania ofertowego, Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej: 29. 07.
2020 r. godz.10.00 oraz 12. 08. 2020 r. godz.10.00

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych oraz zadań towarzyszących wraz z
uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC
(EMC-LabNet)”
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem realizację robót budowlanych oraz zadań
towarzyszących, dostawę i montaż oraz uruchomienie niezbędnych systemów dla realizowanych
obiektów budowlanych, przeniesienie do wykonanych obiektów stanowisk badawczych dla urządzeń
wielkogabarytowych wraz z posadowieniem, dostawę i montaż wyposażenia obiektów (w tym AGD,
meble, osprzęt p.poż.), pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na
użytkowanie obiektów wraz z przeprowadzeniem szkoleń personelu Zamawiającego dla Inwestycji pn.:
„Budowa obiektu laboratoryjnego z częścią laboratoryjną i socjalną, zaplecza magazynowego,
niezależnej hali namiotowej z materiałów nieferromagnetycznych, oraz niezbędnej infrastruktury
towarzyszącej” realizowanej
w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na:
a) ,,zamówienie podstawowe”, składające się z trzech Części (Nr Części: od 1 do 3),
b) ,,zamówienie opcjonalne”, składające się z trzech Części (Nr części: od 4 do 6)
UWAGA!
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w podziale na ww. Części opisany został w załączniku nr 3
do Zapytania Ofertowego wraz z jego załącznikami, stanowiącymi integralną część Opisu Przedmiotu
Zamówienia (OPZ).
UWAGA!
Załączniki do załączonego w Ogłoszeniu Zapytania Ofertowego nr 2020/0486-0487/N, ze względu na
swoją objętość, dostępne są w poniższym linku:
https://owncloud.ctm.gdynia.pl/index.php/s/bkX0gj3DQMBcUwy
(w celu właściwego odczytania w/w załączników, należy je pobrać i zapisać na dysku).
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3.Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do
Zapytania Ofertowego.
4.Zgodnie z pkt.III.10.Zapytania ofertowego, Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej:
29.07.2020r. godz.10.00 oraz 12.08.2020r.godz.10.00

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111000-8– Roboty rozbiórkowe,
45233000-9– Roboty przygotowawcze,
45110000-8-– Roboty ziemne,
45233220-7– Podbudowy,
45100000-8– Przygotowanie terenu pod budowę,
45113000-2–Roboty na placu budowy,
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji,
45260000-7–Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne,
45261000-4– Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45261100-5– Wykonanie konstrukcji dachowych,
45261210-9– Wykonanie pokryć dachowych,
45261320-3– Kładzenie rynien,
45261410-1– Izolowanie dachu,
45262000-1– Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe,
45262100-2– Roboty przy wznoszeniu rusztowań,
45311200-2– Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45262520-2– Roboty murowe,
71320000 - 7–Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71248000 - 8–Nadzór nad projektem i dokumentacją,,
51100000-3– Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych,
51700000-9–Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego,
51510000-0–Usługi instalowania maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania,
63110000-0–Usługi przeładunku towarów,
63000000-9–Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu,
71000000-8–Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne, kontrolne,
45262620-3– Ściany nośne,
45300000-0– Roboty instalacyjne w budynkach,
45311000-0– Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45313100-5– Instalowanie wind,
45314300-4– Instalowanie infrastruktury okablowania,
45330000-9– Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45331100-7– Instalowanie centralnego ogrzewania,
45421000-4– Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
42961100-1– System kontroli dostępu,
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,
45312200-9– Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych,
39717000- 1– Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne,
45331000-6– Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
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31700000-3–Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne,
39000000 -2– Meble (włącznie z biurowymi),
79632000- 3– Szkolenie pracowników.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – dzień zawarcia Umowy;
2) Szczegółowy podział wszystkich prac objętych Umową wraz z terminami ich wykonania ujęty jest w
Harmonogramie Rzeczowo–Finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany „Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego” na etapie
prowadzonego postępowania, jak również na etapie realizacji umowy. Podstawą do zmiany
harmonogramu mogą być zmiany harmonogramu realizacji innych elementów projektu lub
harmonogramu jego realizacji.

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 2020-0486-0487-N

Pytania i wyjaśnienia

Zapytanie nr 15 do Zapytania Ofertowego 2020_0486-0487_N i wyjasnienia
Zapytanie nr 14 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
Zapytanie nr 13 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
Zapytanie nr 12 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
Zapytanie nr 11 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
Załącznik do Zapytania nr 10 do Zapytania Ofertowego - planowanie nasadzeń zieleni
Załącznik do Zapytania nr 10 do Zapytania Ofertowego - dok. zbiorników na olej opałowy
Zapytanie nr 10 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego
Zapytanie nr 9 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego
Zapytanie nr 8 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
Zapytanie nr 7 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
Zapytanie nr 6 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
Zapytanie nr 5 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
Decyzja UD.6131.270.2019.DS
Decyzja NR 25z/2020/MH
Decyzja NR 24z/2020/MH
Decyzja NR 23z/2020/MH
Decyzja NR 2z/2019/MH
Zapytanie nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego
Zapytanie nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
Załącznik do Zapytania nr 2 - przedmiar robót - roboty teletechniczne z przyłączami
Załącznik do Zapytania nr 2 - przedmiar robót - roboty sanitarne z przyłączami
Załącznik do Zapytania nr 2 - przedmiar robót - roboty terenowe
Załącznik do Zapytania nr 2 - przedmiar robót - roboty elektryczne terenowe
Zapytanie nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego.pdf
Zapytanie nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2020-0486-0487-N i wyjaśnienia Zamawiającego

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania (podstawy wykluczenia Zamawiający wskazał w rozdz. V
pkt 2.);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada lub będzie dysponował
akredytowany(m) system(em) teleinformatyczny(m) do przetwarzania informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą co najmniej „ZASTRZEŻONE”, zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań
bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2011 nr 159, poz. 948) oraz w Rozdziale 8 Ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.).
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
oświadczenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej Wykonawcy
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w
rozdz. VII Zapytania Ofertowego, jednego ze wspólników, jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, lub
lidera/członka konsorcjum, jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do
Zapytania Ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden z
konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega
Wykonawca (doświadczenia ww. podmiotów nie sumuje się) wykonał, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie minimum 2 (dwie) inwestycje dotyczące obiektów budowlanych o powierzchni całkowitej
minimum 1 tys.m2 każda.
Uwaga!
Jako wykonanie inwestycji należy rozumieć realizację robót budowlanych wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokumentu równoważnego
(np. Świadectwa Przejęcia dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub zakończenie
realizacji umowy na realizację robót, jeżeli zakończenie realizacji robót nastąpiło wcześniej od
podpisania protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (np. Świadectwa Przejęcia dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC).
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu zweryfikowania zdolności do należytego wykonania zamówienia,
a w szczególności w odniesieniu do rzetelności, efektywności i doświadczenia oraz potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 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 wykonane 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
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga!
Jeżeli wykaz robót budowlanych, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą
budzić wątpliwości Zamawiajacego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się bezpośrednio
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na
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podstawie złożonego oświadczenia w treści załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami lub zespołem osób (potencjałem kadrowym) zdolnym do wykonania przedmiotu
zamówienia, w którego skład wchodzić będzie:
-minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu ;
- minimum 1(jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy;
- minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika Robót w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej;
- minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika Robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych ;
- minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika Robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ;
- minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika Robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych ;
- minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika Robót w specjalności
drogowej ;
-minimum 1 (jedna) osoba przewidziana do pełnienia funkcji geodety .
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w pkt.V 2)c) Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na
podstawie złożonego oświadczenia w treści załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z warunkami Zapytania Ofertowego nr 2020/0486-0487/N.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku
zaistnienia jednej z następujących okoliczności, w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1. Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami:
1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w OPZ oraz
dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości
przedmiotu Umowy,
2) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy,
powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji
przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów
końcowych wykonanych robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego,
3) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkach geologicznych skutkujące
niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
4) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego Prawa.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej możliwa jest
zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, zmiana materiałów i technologii wykonania
przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, w zakresie adekwatnym do przyczyny
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powodującej konieczność zmiany.
3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji
państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty,
których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy
Szczegóły znajdują się w § 31 Projektu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty:
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, polegających na wykonaniu minimum 2 (dwóch) inwestycji dotyczących obiektów budowlanych
o powierzchni całkowitej minimum 1 tys.m2 każda, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Zapytania
Ofertowego, 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-szczegóły znajdują się w pkt. VI. Zapytania ofertowego.
2) oświadczenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej Wykonawcy (w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdz. VII Zapytania
Ofertowego, jednego ze wspólników, jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, lub lidera/członka
konsorcjum, jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Zapytania
Ofertowego)
3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia-szczegóły znajdują się w pkt.VI Zapytania ofertowego;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) informację o braku konfliktu interesów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania
Ofertowego;
2) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, podpisaną
za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
4) zaświadczenie 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 społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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-szczegóły w pkt.VI Zapytania Ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
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Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów:

Lp. Kryteria oceny ofert:
1. Cena brutto przedmiotu zamówienia (Wc):95(pkt max.)
2. Okres gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem systemu fotowaltaiki, zwany
dalej: „Okresem gwarancji” (Wg): 5 (pkt.max.)

Wartość punktowa oferty wyliczana będzie według wzorów:
1) Kryterium: „cena brutto przedmiotu zamówienia”
Wzór do obliczenia punktacji w kryterium cena:
Cena minimalna brutto
Wc = ---------------------------------------- x 95 pkt
Cena brutto oferty badanej

Uwaga:
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium: „okres gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych,
z wyłączeniem fotowoltaiki” , zwany dalej: „Okresem gwarancji”
Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „okres gwarancji” w następujący sposób:

 gwarancja udzielona na okres 36 miesięcy – 0 pkt (jest to minimalny okres gwarancji),
 w przypadku niewpisania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie

minimalny okres gwarancji i przydzieli 0 pkt,
 ilość punktów dla gwarancji udzielonych przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 36 miesięcy

obliczona zostanie wg wzoru:

Wzór do obliczenia punktacji w kryterium gwarancja:
Okres gwarancji oferty badanej
Wg = ---------------------------------------------- x 5 pkt
Maksymalny okres gwarancji

Uwaga:
 okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach,
 zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy Jeżeli zaproponowany przez

Wykonawcę okres gwarancji będzie krótszy niż 36 m-cy – oferta będzie podlegała odrzuceniu,
 jeżeli zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie dłuższy niż 60 m-cy – do oceny ofert

i obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy,

Ilość uzyskanych punktów = Wc+Wg
gdzie:
Wc – wartość punktowa kryterium „cena brutto” badanej oferty;
Wg – wartość punktowa kryterium „okres gwarancji” badanej oferty;

Szczegóły znajdują sie w pkt XV Zapytania ofertowego.

Wykluczenia
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) informację o braku konfliktu interesów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania
Ofertowego;
2) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, podpisaną
za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
4) zaświadczenie 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 społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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.
Szczegóły znajdują się w pkt.VI 2. Zapytania ofertowego.
Dodatkowo:
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono,
2) których oferty zostały odrzucone,
3) których oferty (oświadczenie woli Wykonawcy) zostały podpisane (złożone) przez osobę(y)
nieuprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, (tzn. niezgodnie
z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy lub niezgodnie z treścią pełnomocnictwa – szczegóły dotyczące
pełnomocnictw określone są w niniejszym Zapytaniu Ofertowym),
4) nie złożyli oferty,
5) nie potwierdzili spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu,
6) nie potwierdzili braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania,
7) których Podwykonawcy, wskazani przez Wykonawcę w ofercie, nie potwierdzili braku podstaw do
wykluczenia z niniejszego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Adres

wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław
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Numer telefonu

71 320 22 17

Fax

71 322 36 64

NIP

8960005851

Tytuł projektu

EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC

Numer projektu

POIR.04.02.00-02-A007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WYNIK POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie pkt 6.5.2 ppkt 11) litera b) oraz pkt 6.5.2 ppkt 18) Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministra Inwestycji i Rozwoju
MIiR/H 2014-2020/12(4) z dnia 22 sierpnia
2019 r. z późniejszymi zmianami oraz postanowień Rozdziału XXI pkt 2 Zapytania Ofertowego (Nr
sprawy: 2020/0486-0487/N) Zamawiający: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
S.A. zawiadamia o wyniku postępowania na realizację robót budowlanych oraz zadań towarzyszących
wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów
EMC (EMC-LabNet)”.

I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, w oparciu o poniższe kryteria oceny ofert, określone w Zapytaniu Ofertowym (Nr sprawy:
2020/0486-0487/N):
Lp. Kryteria oceny ofert
1. Cena brutto przedmiotu zamówienia (Wc) /95( Punktacja max)
2. Okres gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem systemu fotowaltaiki, zwany
dalej: „Okresem gwarancji” (Wg) /5 (Punktacja max)
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: BUDIMEX S.A., ul .Siedmiogrodzka 9, 01-204
Warszawa z łączną ceną brutto 13 350 864,03 zł , w tym:

Lp. Wyszczególnienie Zamówienia: :
1. „zamówienie podstawowe (etap 1÷etap 5)”: 10 281 738,70( Wartość netto w PLN) ,12 646 538,60(
Wartość brutto w PLN)
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2. „zamówienie opcjonalne (etap 6)”: 572 622,30( Wartość netto w PLN),704 325,43( Wartość brutto w
PLN)

Okres gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych z wyłączeniem systemu fotowaltaiki – 60
miesięcy, liczony od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia i odbioru przez
Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami projektu umowy.

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu Ofertowym
(Nr sprawy: 2020/0486-0487/N) i jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o
których mowa w rozdz. V pkt 1.3) Zapytania Ofertowego (Nr sprawy: 2020/0486-0487/N). Jest to jedyna
ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.Oferta została złożone w dniu 21.09.2020r.

Kryterium cena brutto:ilość pkt:95 pkt / Kryterium Okres gwarancji jakości wykonanych robót
budowlanych, z wyłączeniem systemu fotowaltaiki /ilość pkt: 5 pkt /Łączna ilość uzyskanych pkt:100 pkt

Wykonawca wykluczony z postępowania:
KONSORCJUM: Polskie Konsorcjum Energetyczne Sp. z o.o – LIDER, ul. Miałki Szlak 4/8,
80-717 Gdańsk; Motor Centrum Sp. z o.o. - PARTNER, ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk

Uzasadnienie:
Działając na podstawie rozdz. V, pkt 6÷7, rozdz. VI, VII oraz rozdz. VIII, pkt 2 i 4 Zapytania Ofertowego
(Nr sprawy: 2020/0486-0487/N), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z
siedzibą w Gdyni, przy ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, w dniu 23.10.2020 r. wezwał Wykonawcę do
złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, w terminie
nieprzekraczalnym do dnia
02.11.2020 r. do godz. 10.00.

W wezwaniu do uzupełnienia dokumentów, Wykonawca otrzymał pouczenie
o treści:
„W przypadku niezłożenia wszystkich wymaganych w niniejszym piśmie dokumentów, lub
niewywiązania się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca będzie podlegał
wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdz. XXI, pkt 5, ppkt 5)÷7) Zapytania Ofertowego (Nr
sprawy: 2020/0486-0487/N), a oferta podlegać będzie odrzuceniu (rozdz. XXI, pkt 4, ppkt 4 ww.
Zapytania Ofertowego).”

W dniu 03.11.2020 o godz. 08.25 Wykonawca złożył dokumenty, w formie papierowej, w zamkniętej
kopercie opisanej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w Kancelarii Ogólnej OBR CTM S.A.
Pomimo informacji zawartej w wezwaniu z dnia 23.10.2020 r., umożliwiającej Wykonawcy terminowe
uzupełnienie dokumentów, Wykonawca nie skorzystał z elektronicznej formy przesłania brakujących
dokumentów.

Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawcę: KONSORCJUM: Polskie Konsorcjum Energetyczne Sp. z o.o
– LIDER, ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk; Motor Centrum Sp. z o.o. - PARTNER, ul. Miałki Szlak
4/8, 80-717 Gdańsk wykluczono z postępowania, a ofertę odrzucono.

II. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie Rozdziału XXI pkt 3, ppkt 3) Zapytania Ofertowego (Nr sprawy:
2020/0486-0487/N) Zamawiający: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
zawiadamia o unieważnieniu postępowania.
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Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Cena oferty najkorzystniejszej, która jest ofertą z najniższą ceną, znacznie przewyższa środki, jakie
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje budżetem na
zwiększenie tych środków. Kwota 7.850.462,71 zł brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację przedmiotu zamówienia, jest niższa od ceny najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
BUDIMEX S.A., ul .Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa o 5.500.401,32 zł brutto.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający postanowił o unieważnieniu postępowania.

Pełna lista podmiotów

1.BUDIMEX S.A., ul .Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
2.KONSORCJUM: Polskie Konsorcjum Energetyczne Sp. z o.o – LIDER, ul. Miałki Szlak 4/8,
80-717 Gdańsk; Motor Centrum Sp. z o.o. - PARTNER, ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk
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