
Puławy: Wykonanie i dostawa dokumentacji projektowej, 

specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, 

kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji odbiorczej rurociągu 

powietrza technologicznego wraz z pełnieniem nadzoru 

inwestorskiego. 

Numer ogłoszenia: 96148 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nawozów Sztucznych , Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-

110 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: www.ins.pulawy.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: Wykonanie i dostawa dokumentacji 

projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i 

dokumentacji odbiorczej rurociągu powietrza technologicznego wraz z pełnieniem nadzoru 

inwestorskiego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie i dostawa dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót, 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji odbiorczej rurociągu powietrza 

technologicznego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. 

Dokumentację projektową Dokumentacja projektowa powinna zawierać co najmniej: - opis techniczny 

- rysunki rozmieszczenia (widoki i przekroje) rurociągu - rysunki izometryczne rurociągu - rysunki 

elementów nietypowych - zestawienie armatury (w tym armatury kontrolno - pomiarowej) - zestawienie 

elementów rurociągów - zestawienie podpór i konstrukcji wsporczych - wymagania specyfikację 

techniczną armatury (w tym armatury kontrolno - pomiarowej) - wymagania specyfikację techniczną 

elementów rurociągów - wytyczne malowania - wytyczne izolacji - rysunki powtarzalne zastosowane w 

dokumentacji - obliczenia i dobór zaworów bezpieczeństwa - obliczenia i dobór armatury kontrolno - 

pomiarowej Dokumentacja projektowa powinna w szczególności spełniać wymagania jak dla projektu 

wykonawczego według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 



odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 

z późniejszymi zmianami). 2. Specyfikację wykonania i odbioru robót Specyfikacja wykonania i odbioru 

robót powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 3. Przedmiar robót Przedmiar 

robót powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami.) 4. Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi 

zmianami). 5. Dokumentację odbiorczą Dokumentacja odbiorcza powinna zawierać co najmniej: - opis 

techniczny - instrukcję eksploatacji - analizę zagrożeń - rysunki izometryczne rurociągu - kartę 

ewidencyjną rurociągu - obliczenia połączeń kołnierzowych - obliczenia elementów rurociągów - 

obliczenia i dobór zaworów bezpieczeństwa - warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów 

podległych UDT - zestawienie armatury (w tym armatury kontrolno - pomiarowej) - zestawienie 

elementów rurociągów - zestawienie podpór i konstrukcji wsporczych - rysunki elementów 

nietypowych - rysunki powtarzalne zastosowane w dokumentacji Dokumentacja odbiorcza powinna w 

szczególności spełniać wymagania Dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

maja 1997 r. 6. Nadzór autorski Sprawowanie nadzoru autorskiego wymagane jest w zakresie: - 

stwierdzania w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem - uzgadniania możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ - Specyfikacja techniczna Ne 13001-12.00. Zakres dostawy 

obejmuje: Zakres dostawy przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z Załącznikiem Nr 7 

Specyfikacja Techniczna Nr 13001-12.00. Wymagana jest dokumentacja w języku polskim, 5 

egzemplarzy w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym w formacie PDF 

(płyta CD). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 

określonymi w dokumentacji, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w 

szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające zostanie wynegocjowane i będzie 

realizowane na podstawie odrębnej umowy 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli wykonawca działa 

krócej, w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 usługę obejmującą wykonanie 

dokumentacji projektowej i odbiorczej rurociągu rurociągów prowadzonych na estakadzie 

dla medium gazowego lub ciekłego o ciśnieniu roboczym co najmniej 1,0 MPa (g), o 

wartości co najmniej 10 000 zł netto, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania 

oraz podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami 

potwierdzającymi należyte ich wykonanie; dowodami tymi może być poświadczenie lub inny 

dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać poświadczenia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże że, jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych). 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1. zmiana stawki i kwoty podatku 

VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w Artykule 11, odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę, 2. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

a) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia 

prac lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, b) koniecznością wykonania 

zamówienia dodatkowego lub czynności powiązanych z niniejszą umową. 3. osób przewidzianych do 

realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co 

najmniej takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w ofercie. 4. Strony zmienią treść umowy w 

zakresie dopuszczalnych zmian w sposób następujący: ad. 1.a) - termin realizacji umowy zostanie 

zmieniony o czas zaistniałej okoliczności, ad. 1.b) - termin realizacji umowy zostanie zmieniony o czas 

potrzebny do wykonania zamówienia dodatkowego lub czynności powiązanych z niniejszą umową, 

ad.2. - osoby wskazane w umowie do koordynacji i realizacji będą zastąpione innymi osobami o 

niezbędnych kwalifikacjach do prowadzenia koordynacji i realizacji, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn 

osoby dotychczas wskazane nie mogą wykonywać powierzonych czynności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ins.pulawy.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Nawozów 

Sztucznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 -110 Puławy, Budynek E40, pokój 156. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

02.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Instytut Nawozów Sztucznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 

13A, 24 -110 Puławy, Budynek E40, Kancelaria. 

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 środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 


