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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: Budowa ILS/DME Radom
 

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

 
 
Ogłoszenie nr 560744-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. 
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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: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, krajowy numer identyfikacyjny

14088677100000, ul. ul. Wieżowa  8 , 02-147  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 574

62 44, e-mail zp@pansa.pl, faks 22 574 63 59. 

Adres strony internetowej (URL): bip.pansa.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: Podmiot prawa publicznego 

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)

Tak 

bip.pansa.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

bip.pansa.pl
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Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

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: 

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu, należy

złożyć w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, Biuro

Podawcze 

Adres: 

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa Biuro Podawcze

 

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: Budowa ILS/DME Radom 
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Numer referencyjny: AZP-2221-15/64/2019 

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: Przedmiotem

zamówienia jest budowa pomocy ILS/DME dla kierunku głównego podejścia do lądowania lotniska

Radom-Sadków, wraz z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi

kompletną instalację i uruchomienie obiektu. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45213330-5 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

32500000-8

71000000-8

45111200-0

45262300-4

45262210-6

45220000-5

45232330-4
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45223210-1

32344250-3

34963000-5

34965000-9

45311000-0

45232310-8

45232332-8

45314300-4

80510000-2

 

 

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: Nie 

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: 

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:  9   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania Przedmiotu zamówienia wynosi 9 miesięcy z

uwzględnieniem postanowień § 2 Istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

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

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

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

zasadami sztuki budowlanej kompleksowo zaprojektował i wykonał min. dwa (2) obiekty

radionawigacyjne DVOR lub ILS wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń radionawigacyjnych 2.

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby dysponujące następującymi kwalifikacjami

zawodowymi: a) kierownika budowy w dowolnej z wymienionych w pkt b specjalności posiadającego

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do

kierowania robotami budowlanymi b) kierowników robót w specjalności: - konstrukcyjno –

budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, - telekomunikacyjnej radiowej, - telekomunikacyjnej przewodowej,

posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (minimum po jednej

osobie w każdej wskazanej specjalności). Jeden z kierowników robót może jednocześnie pełnić

funkcję kierownika budowy. c) projektantów w specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej, -

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -

telekomunikacyjnej radiowej, - telekomunikacyjnej przewodowej, posiadających uprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do projektowania

w odpowiedniej specjalności (minimum po jednej osobie w każdej wskazanej specjalności).

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami posiadającymi wszystkie wymienione uprawnienia

niezależnie od tego czy dysponuje nimi jedna osoba czy kilka. d) osobę (minimum jedną) posiadającą

udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń ILS i która

przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na rzecz producenta z zakresu obsługi urządzeń ILS. e) osobę

(minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor

producenta urządzeń DME i która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na rzecz producenta z

zakresu obsługi urządzeń DME. 
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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: Nie 

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: 

1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem

przedmiotu roboty budowlane, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których roboty budowlane

zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany -
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opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. dowody

określających należyte wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w

pkt 1 powyżej. Dowodami są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego roboty budowlane były wykonywane, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone; b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit.

a) powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej

wykonane roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca nie

ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2. 3. wykazu osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - opracowany wg

druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 5 do SIWZ; 

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 

1. karty charakterystyk oferowanych urządzeń ILS i DME – Zamawiający dopuszcza złożenie

dokumentów w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia na język polski; 2. karty

charakterystyk oferowanych urządzeń łączności przewodowej – Zamawiający dopuszcza złożenie

dokumentów w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia na język polski; 3. oświadczenia

producenta lub podmiotów uprawnionych z ramienia producenta urządzeń ILS i DME o udostępnieniu

niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń oraz osób uprawnionych do instalacji i

uruchomienia powyższych urządzeń (wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ); 4. deklarację WE

przydatności do wykorzystania urządzeń ILS i DME zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia nr

552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 10.03.2004 r. w sprawie interoperacyjności

Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym, wraz ze zmianami wprowadzonymi

rozporządzeniem WE 1070/2009. Zawartość Deklaracji ma być zgodna z wymaganiami zawartymi w

Załączniku III pkt 3 Rozporządzenia WE 552/2004; Z treści Deklaracji musi wynikać zgodność

parametrów urządzeń z wymaganiami zawartymi w ICAO - Aeronautical Telecommunications, Annex

10 – To The Convention On International Civil Aviation, volume I (Radio Navigation Aids); 5.

oświadczenie producenta urządzeń ILS i DME, iż oferowane urządzenia spełniają: - parametry
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oferowanych urządzeń umożliwiają przejście testów z powietrza zgodnie z dokumentem ICAO 8071; -

dla potrzeb zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w oprogramowaniu oraz spełnienia

postanowień rozporządzenia (WE) nr 482/2008, elementy systemu oparte o oprogramowanie zostały

opracowane w oparciu o dokumenty "Recommendations for ANS Software" oraz "ANS Lifecycle" lub

normę ED153 oraz spełniają wymagania określone w w/w dokumentach dla SWAL3 lub

równoważnych poziomów zawartych w następujących normach: DO178B, ED109/ED12B, IEC/EN

61508 (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ); 6. oświadczenie wykonawcy, iż oferowane urządzenia

ILS i DME spełniają wymagania określone zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

(Dz.U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U.

2017, poz. 55) (wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ); 7. wykaz części zamiennych do ILS i DME –

Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia na

język polski;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć

pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik

jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2. W przypadku Wykonawców składających

wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust.

2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania

których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

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. Zamawiający wymaga wniesienie wadium. 2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 99 999,99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt

dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100). 3. Wadium należy wnieść w
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formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium

przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin

wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium w pieniądzu

należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7,

00-955 Warszawa – rachunek 03 1130 1017 0025 0094 4820 0013. 7. W przypadku wniesienia

wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w budynku Zamawiającego, ul. Wieżowa 8, 02-

147 Warszawa, w biurze podawczym lub umieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium –

postępowanie nr AZP-2221-15/64/2019”, dołączonej do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w

pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3 powyżej, beneficjentem takich

dokumentów musi być Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, a

złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust.

4a oraz ust. 5 ustawy. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ,

spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

 

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:

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
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(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) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
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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 brutto 60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

 

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 
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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: 
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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: 

Postanowienia umowy mogą ulec istotnej zmianie w stosunku do treści oferty na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy: a) w przypadku gdy wynikną 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; b) w przypadku gdy zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron Umowy,

które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia

odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas wystąpienia siły wyższej. Za

siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W

szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi,

powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne etc., z uwzględnieniem

zapisów § 18 ust. 5 Umowy; c) jeżeli poszczególne postanowienia Umowy okażą się nieważne lub

niewykonalne nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne

postanowienia zostaną zastąpione postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny jak najbardziej
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zbliżone jest do woli Stron wyrażonej w Umowie i które jest wykonalne. Nowa regulacja zastępująca

postanowienie nieważne lub niewykonalne albo wypełniająca ewentualną lukę zostanie sporządzona

przez Strony w formie pisemnej; d) w przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia lub w

przypadku gdy Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym czasie i jednocześnie nie uniemożliwia

to prawidłowego funkcjonowania oraz użytkowania przedmiotu Umowy. Zamawiający może wówczas

proporcjonalnie obniżyć Wynagrodzenie Umowne; e) w przypadku wystąpienia konieczności

wprowadzenia zmian do sposobu realizacji przedmiotu Umowy, gdy konieczność ta wyniknie w trakcie

realizacji Umowy i której nie można było przewidzieć przed jej zawarciem lub zachodzi możliwość

zastosowania lepszych wyrobów lub rozwiązań technologicznych, a zmiana taka jest korzystna dla

Zamawiającego i nie skutkuje zwiększeniem Wynagrodzenia Umownego. Podstawą do takiej zmiany

sposobu realizacji Przedmiotu Umowy będzie wpis Kierownika budowy do dziennika budowy

potwierdzony podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego; f) w

przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, wynikającej ze zmian wprowadzonych przez

zarządzającego lotniskiem na dowolnym etapie realizacji Umowy, w zakresie już wykonanych a w

szczególności odebranych prac, jeśli wiąże się to z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji i/lub

robotach budowlanych wykonanych w zakresie Umowy a w szczególności w przypadku rezygnacji z

budowy lotniska Radom Sadków. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-07-16, godzina: 10:00, 

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) 
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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: Nie 

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 Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


