
 

Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz 

systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych 

ciekłym azotem. 

Numer ogłoszenia: 119042 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawski , ul. 

Pasteura 5a, 02-093 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5546342, 5546217, faks 0-22 6592714. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego 

azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów 

germanowych ciekłym azotem, zamówienie składa się z: Części I: zaprojektowanie i wykonanie systemu 

sterowania, zapewniającego prawidłowe chłodzenie 30 detektorów germanowych spektrometru EAGLE 

przez 24h/dobę. Część II: zaprojektowanie i wykonanie systemu doprowadzającego ciekły azot z 

istniejącego zbiornika na zewnątrz budynku, do spektrometru EAGLE w budynku Środowiskowego 

Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.30.00-0, 45.33.30.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania 

ofertą, w wysokości: Część I - 3 000,00 zł. (trzy tysiące złotych). Część II - 3 000,00 zł. (trzy tysiące 

złotych). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wniesie 

wadium. 3. Wadium może być wniesione w 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub 

banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu - za zgodność z oryginałem - zgodnie z zapisem art. 10 § 1 

ust. 7 niniejszej SIWZ. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Nr 12 1160 2202 0000 0000 

6084 9173 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez 

spacji) Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie jeżeli przed 

terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 

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 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. Ocena spełnienia warunków 

określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych określonych w niniejszym 

paragrafie - ust. 3 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i 

oświadczeń, o których mowa w § 2 niniejszego artykułu. 3. O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 3.1. posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania; 3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3.2.1. Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia roboty budowlane. Część I. Przez roboty budowlane 
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niezbędne do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia rozumie się usługi , których 

przedmiotem w całości lub w części było wykonywanie systemu automatyki napełniania 

detektorów germanowych ciekłym azotem o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto. Część 

II Przez roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 

rozumie się usługi , których przedmiotem w całości lub w części było wykonywanie instalacji 

przesyłowej na ciekły azot o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto. Należy załączyć 

dokumenty (np. opinie, referencje itp) potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 3.3 dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. 4. sytuacji ekonomicznej i 

finansowej. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 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. 5. Sposób dokonywania oceny spełnienia 

warunków wymaganych od wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez 

wykonawców i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia / nie spełnia). 6. Wykonawca 

potwierdzi spełnienie warunków wymaganych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu 

oświadczeniami i dokumentami określonymi w § 2. 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. Z ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, z przyczyn określonych w 

art. 24 Ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, każdy z 

wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą (zgodnym z załączonym do SIWZ formularzem 

oferty, opracowanym przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty - 
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wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy - zgodnie z 

odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 1) Formularz Nr 1 - oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, 2) Formularz Nr 2 A Część I - oświadczenie - Wykaz robót 

budowlanych wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

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

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez usługi w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie roboty budowlane, których 

przedmiotem w całości lub w części było/jest wykonywanie usług w zakresie napełniania 

detektorów germanowych ciekłym azotem o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto w skali 

roku. Należy załączyć dokumenty (np. opinie, referencje itp) potwierdzające, że roboty 

budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 3) Formularz Nr 2 B Część 

II - oświadczenie - Wykaz robót budowlanych wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

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

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez usługi w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie roboty budowlane, 

których przedmiotem w całości lub w części było/jest wykonywanie usług w zakresie instalacji 

przesyłowej na ciekły azot o wartości łącznej nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto w skali roku. 

Należy załączyć dokumenty (np. opinie, referencje itp) potwierdzające, że roboty budowlane 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 2. W przypadku, gdy wykonawca 

będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 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. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, każdy z 

wykonawców składa wraz z ofertą (zgodnym z załączonym do SIWZ formularzem oferty, 

opracowanym przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty - wypełnione i 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy - zgodnie z odpowiednimi 

zapisami niniejszej SIWZ: 1) Formularz Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Do 

formularza Nr 3 wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a) 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, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 
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fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 4. Ponadto Wykonawca złoży: 1) 

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania 

umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być podpisane 

przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub 

mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin 

ważności, z którego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i zapis, z którego 

wynika, że obejmuje niniejsze postępowanie. 2) dowód wniesienia wadium. 3) Formularz Nr 4 - 

Informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Wykonawca wykaże (określi), jaki zakres rzeczowy zamówienia wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom określony zakres 

zamówienia, musi to wykazać na Formularzu nr 4. Wykonawca wykonujący zamówienie 

wyłącznie siłami własnymi nie dołącza niniejszego formularza. 5. Zaleca się dołączenie do oferty 

zaakceptowanego wstępnie (podpisanego) przez osoby/osobę uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy wzoru umowy oraz sporządzenie szczegółowego zestawienia (spisu) wszystkich 

dostarczonych oświadczeń i dokumentów oraz dołączenia tego spisu do oferty, jako Formularz 

Nr 5. 6. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo 

w niniejszym paragrafie muszą być ważne (aktualne) na dzień składania ofert 

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 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

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 
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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.4.3.2) 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 

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 - 0.8  

2 - gwarancja - 0.2  

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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.slcj.uw.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Pasteura 5a 02 093 

Warszawa Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW pok.110 I piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2010 

godzina 10:00, miejsce: ul. Pasteura 5a 02 093 Warszawa Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów 
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UW pok.110 I piętro. 

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: środki własne. 

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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