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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.infish.com.pl/przetargi

Olsztyn-Kortowo: Roboty budowlane - budowa poletka ociekowego
(filtracyjnego) na osady wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr
162/3 w Borkowie należącej do Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych
w Rutkach koło Żukowa woj. pomorskie Instytutu Rybactwa
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.
Numer ogłoszenia: 398572 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza , ul. Oczapowskiego 10,
10-719 Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, faks 089 5240505.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.infish.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane - budowa poletka
ociekowego (filtracyjnego) na osady wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 162/3 w Borkowie należącej do
Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa woj. pomorskie Instytutu Rybactwa
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane - budowa
poletka ociekowego (filtracyjnego) na osady wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 162/3 w Borkowie
należącej do Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa woj. pomorskie Instytutu Rybactwa
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Roboty - ziemne wykopy Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podł. gruntowym Podkłady betonowe na podł. gruntowym Ławy fundamentowe prostokątne
żelbetowe, szer. do 0.6 m Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane
Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm, wys. do 3 m. Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.
ścian do 25 cm Krotność =17 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - pręty żebrowane
Izolacje przeciwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej zbiorników, basenów itp. Drenaż rurowy
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jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym Żwir filtracyjny gr. 30 cm Podkłady z
ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym Studnie
rewizyjne SR z kręgów bet o śr. 1 200 mm Studnie bet. S1, S2 z kręgów bet. o śr. 1 200 mm Studnie bet. S1,
S2 z kręgów bet. o śr. 1 200 mm nakłady dod. za głęb. ponad 3 do 5 m Studnie PP z kręgów bet o śr. 1 200
mm Studnie PP z kręgów bet o śr. 1 200 mm nakłady dod. za głęb. ponad 3 do 5 m Krotność = 3 Kanały z rur
PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o śr. zewn. 90 mm Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na
odkład w gruncie kat. III Zasypanie wykopów Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III Montaż rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją Przewody kablowe n.t. o
łącznym przekroju żył do 30 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu Pompy o
napędzie elektrycznym Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej jako załączniki do SIWZ
przedmiar robót oraz opis techniczny robót wraz z rysunkami. Przedmiar służy jedynie jako materiał
pomocniczy do określenia ceny ryczałtowej oferty..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.22-6, 45.23.24.21-9, 45.23.24.23-3, 45.23.24.10-9,
45.23.24.11-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 400,00
PLN.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi oraz
posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania
zamówienia, tj. a) Kierownik robót, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
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specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz wyższe wykształcenie techniczne w branży budowlanej
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym. Ocena
warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i
oświadczeń. Nie wykazanie potwierdzenia spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, po
wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Ofertę wykonawcy wykluczonego
zgodnie treścią art. 24 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający uzna za odrzuconą.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dostarczy: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ. b) oświadczenie, że osoby które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.2 SIWZ Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
wykaz

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
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wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest
osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub
opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby
upoważniającej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem. Kopię dowodu wpłaty wadium.
Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy.
Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz elementów,
których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Dokumenty należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy. 3. Termin realizacji umowy
ulegnie przesunięciu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych
przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywanych robót, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonywanie robót, d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności, e) wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji
administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania na
pozwolenia i decyzje administracyjne przekroczy łącznie 21 dni 4. W przedstawionych powyżej przypadkach
wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu
zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
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umowy w zakresie osób wyznaczonych do kontaktów miedzy stronami, Kierownika robót oraz osób
wyznaczonych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas realizacji przedmiotowego
zamówienia jeżeli nowo wyznaczone osoby posiadać będą kwalifikacje odpowiadające wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaistniałe zmiany będą
wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. 6. Zgodnie z
treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmianę postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy
wykonania robót dodatkowych nie mających charakteru robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystąpienie robót
dodatkowych, które zwiększają walory funkcjonalne, sanitarne, higieniczne, techniczne lub estetyczne
remontowanych pomieszczeń oraz obiektów. Informacja o konieczności wykonania ww. robót potwierdzona
być musi w protokole robót dodatkowych, zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego. 7. Zgodnie z treścią
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy
wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych. Przez roboty zamienne Zamawiający rozumie roboty
budowlane, które zostaną wykonane w zamian za roboty ujęte w przedmiocie zamówienia podstawowego.
Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystąpienie robót zamiennych, które zwiększają walory funkcjonalne,
techniczne, sanitarne, higieniczne lub estetyczne remontowanych pomieszczeń oraz obiektów. Informacja o
konieczności wykonania ww. robót potwierdzona być musi w protokole robót zamiennych, zatwierdzonym
pisemnie przez Zamawiającego. 8. W związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w ust. 6 i 7
określona w niniejszej umowie cena, może zostać zmniejszona lub podwyższona. W przypadku podwyższenia
ceny o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy jej wysokość każdorazowo powinna być ustalona z
Zamawiającym. 9. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał prace o których
mowa w ust. 6 i 7 bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 10. Wszelkie zmiany zapisów zawartej
umowy winny być dokonywane w formie pisemnej tj. aneksu do umowy. 11. Zmiana dokonana z naruszeniem
zapisów określonego w niniejszym paragrafie jest nieważna.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Rybactwa
Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, Sekretariat pok. 106 I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2012
godzina 12:15, miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Zakład Hodowli Ryb
Łososiowatych Rutki, 83-330 Żukowo..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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