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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl/

Warszawa: Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Numer ogłoszenia: 251084 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Nauki Kopernik , ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 596 41 11, faks 22 596 41 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl, http://bip.kopernik.org.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury wpisana do Rej. Instytucji Kultury, prowadzonego
przez m. st. Warszawa..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego
DOTYK w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia są roboty
budowlane polegające na wykonaniu pawilonu ekspozycyjnego o konstrukcji stalowej w siedzibie
Zamawiającego. Zakres prac obejmuje wykonanie: a) montażu konstrukcji pawilonu b) instalacji elektrycznej c)
instalacji tryskaczowej d) instalacji systemu sygnalizacji pożaru e) instalacji dźwiękowego systemu
ostrzegawczego f) instalacji wentylacyjnej g) robót wykończeniowych. Szczegółowy zakres rzeczowy i opis
przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 8 do SIWZ). Uwaga! Dokumentacja projektowa
jest dostępna pod poniższym adresem: http://cnk.home.pl/Dokumentacja_projektowaZalacznik_nr_9_do_SIWZ.zip W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot
zamówienia - minimalny okres gwarancji wymagany na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. Gwarancja
liczona będzie od dnia odbioru końcowego. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców do realizacji
przedmiotu zamówienia. Wskazania w SIWZ nazw i symboli zastosowanych materiałów budowlanych i
technologii należy rozumieć jako spełnienie wymaganych podstawowych parametrów technicznoużytkowych.
Oznacza to, że zgodnie z Ustawą Zamawiający dopuszcza składanie Ofert materiałów budowlanych i technologii
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wykonania robót jako równoważne i o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż opisanych przez
Zamawiającego. Gdziekolwiek w SIWZ powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru /Kierownika
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru bądź Kierownikowi projektu do zatwierdzenia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.12.00-8,
45.34.30.00-3, 45.40.00.00-1.
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: 78.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium jako
zabezpieczenia złożonej Oferty. Wykonawca składający Ofertę wniesie wadium w kwocie odpowiadającej
wartości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego. SWIFT: BPHKPLPK IBAN: PL 31 1060 0076 0000 3310 0017 6119 Wadium
wnosi się przed upływem terminu składania Ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie
pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie Ofert, b)
wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone wraz z Ofertą przed upływem terminu
składania Ofert. Wadium winno być wniesione na cały okres związania Ofertą. W przypadku wniesienia wadium
w formie gwarancji, bądź poręczenia z treści powyższych dokumentów winno wynikać bezwarunkowe
zobowiązanie Gwaranta (podmiotu, który wystawił gwarancję lub poręczenie) do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium na każde pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania Ofertą po wystąpieniu
dowolnej okoliczności wskazanej w art. 46 ust 4a lub 5 Ustawy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 Ustawy.
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III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował następującymi 3 osobami uczestniczącymi w wykonaniu Zamówienia: a) kierownikiem
Budowy posiadającym co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownikiem robót posiadającym
co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych; c) kierownikiem robót posiadającym co najmniej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych; zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.
1623 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.).
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.
394). Uwaga! W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia powyższy warunek może być spełniony przez wszystkich Wykonawców
łącznie. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na
podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 12. SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tzn. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę 250 000,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Uwaga! 1. W przypadku
składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy
warunek powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. 2. W przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, to co najmniej jeden z nich
powinien samodzielnie spełnić powyższy warunek udziału w postępowaniu. Ocena spełniania
warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 12. SIWZ.
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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 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 do 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 wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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;
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:
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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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na Ofertę składają się: a) wypełniony Formularz Oferty (łącznie z informacją o zamiarze albo braku zamiaru
powierzenia podwykonawcom części Zamówienia), którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; c)
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu z pkt 12 SIWZ; d)
pełnomocnictwo do podpisania Oferty, o ile prawo do podpisania Oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z Ofertą. Składane pełnomocnictwo winno być złożone na warunkach określonych w pkt 7 SIWZ.

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
Zgodnie z art. 144 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy
w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1. gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota
brutto; 2. zmiany sposobu wykonania Umowy, określonego w Dokumentacji projektowej lub w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowane w szczególności: 1) niedostępnością na
rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Formularzu Oferty, Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, 3) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w Formularzu Oferty, Dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) koniecznością
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zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany przepisów. Strony Umowy dopuszczą wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, a
Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania prac wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej bez
zmiany wynagrodzenia. 3 Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania Umowy w
następujących przypadkach: 1) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 2) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu jej wykonania, 3)
jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności
niezależnych od każdej strony Umowy, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania
należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i
klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, 4) jeżeli
wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki uniemożliwiające terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy, 5) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub
administracyjnych, w szczególności dotyczących: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., b) odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, c) wydania
postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych na podstawie obowiązujących przepisów. 4. W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3. termin wykonania Umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, przy czym powyższa
okoliczność musi zostać przedstawiona Zamawiającemu w formie pisemnej przez Wykonawcę. 5. Zmiana
Umowy dokonana z naruszeniem zasad wyrażonych powyżej jest nieważna. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.kopernik.org.pl http://bip.kopernik.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Nauki Kopernik ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013
godzina 13:00, miejsce: Centrum Nauki Kopernik Sekretariat ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390
Warszawa, Polska.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Uwaga! Dokumentacja projektowa jest dostępna pod poniższym adresem: http://cnk.home.pl
/Dokumentacja_projektowa-Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.zip Uwaga!.
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
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http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
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