
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Roboty budowlane polegające na zabudowie pomieszczeń czystych klasy ISO7 wraz z wykonaniem 
projektu technologicznego i wykonawczego oraz kwalifikacją pomieszczeń w zakresie IQ, OQ 

zgodnie z normą EN PN 14644 dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 

Ogłoszenie w BZP nr 625342-N-2019 z dnia 2019-11-20 r. 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak 

Nazwa projektu lub programu 

Innowacyjne materiały i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran - zakup 
infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych 
i Węglowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. 
dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 

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 

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 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: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, 
krajowy numer identyfikacyjny 56466500000000, ul. ul. M. Curie-Skłodowskiej  34 , 41-819  Zabrze, 
woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 271 60 77, e-mail sekretariat@cmpw-pan.edu.pl, faks 0-32 271 
29 69. 

Adres strony internetowej (URL): www.cmpw-pan.edu.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) 

Nie 

https://bip.cmpw-pan.edu.pl/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 

Nie 

https://bip.cmpw-pan.edu.pl/ 

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: 

pisemnie 

Adres: 

Centrum Materiałów Polimerów i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Skłodowskiej 34 

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: Roboty budowlane polegające na zabudowie 
pomieszczeń czystych klasy ISO7 wraz z wykonaniem projektu technologicznego i wykonawczego 
oraz kwalifikacją pomieszczeń w zakresie IQ, OQ zgodnie z normą EN PN 14644 dla Centrum 
Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 

Numer referencyjny: PN/UZP/06/2019 

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 

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: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów technologicznych i wykonawczych wraz z 
realizacją zabudowy pomieszczeń czystych klasy ISO7 w Centrum Materiałów Polimerowych i 
Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34. Zakres prac obejmuje: a. Wykonanie 



projektów wykonawczych: • Architektury i zabudowy cleanroom, • Konstrukcji stalowej dla 
posadowienia systemu wentylacji i podwieszenia sufitu • Instalacji wentylacji i klimatyzacji, • 
Instalacji monitoringu parametrów mikroklimatu pomieszczeń, • Układu automatycznej regulacji 
instalacji, • Instalacji wodno-kanalizacyjnej, • Instalacji elektrycznych: oświetleniowej oraz gniazdek 
elektrycznych i IT b. Roboty montażowe i budowlane: • Demontaż istniejących ścian i instalacji, 
wykonanie wylewki betonowej, • Dostawa i montaż systemu zabudowy pomieszczeń czystych • 
Dostawa i montaż instalacji oświetleniowej LED, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, • 
Wykonanie posadzki PVC, • Wykonanie instalacji HVAC w skład której wchodzą:  Centrala powietrza 

nawiewno-wywiewna w wersji higienicznej, w wykonaniu wewnętrznym,  Dostawa i monta 

nawilżacza powietrza,  Dostawa i monta agregatu wody lodowej oraz instalacji chodniczej z 

pompą, naczyniem zbiorczym i zaworami regulacyjnymi • Dostawa i montaż systemu wentylacji: 
kanałów wentylacyjnych z izolacją, nawiewników, wywiewników, elementów regulacyjnych, • 
Dostawa i montaż Instalacji sterowania, BMS, RMS, • Wykonanie instalacji elektrycznej: 
oświetleniowej oraz gniazdek c. Kwalifikacja pomieszczeń w zakresie IQ, OQ zgodnie z normą EN PN 
14644 

II.5) Główny kod CPV: 45214000-0 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

71240000-2 

45200000-9 

45400000-1 

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: 

Data zakończenia: 2020-07-31 

II.9) Informacje dodatkowe: 

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

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: 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: • Minimalne warunki dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub 
będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: - minimum 1 osobą 



posiadającą doświadczenie w projektowaniu pomieszczeń o kontrolowanych parametrach 
środowiskowych - tzw. pomieszczeń typu clean room co najmniej ISO7 – wykonany i zrealizowany co 
najmniej 2 projekty; • Minimalne warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy: Wykonawca 
wykaże, iż w ciągu ostatnich w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, zrealizował zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie tzw. strefy czystej - 
pomieszczeń o kontrolowanych parametrach środowiskowych (tzn. pomieszczeń typu clean room, co 
najmniej ISO7). 

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: Tak 

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  

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.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: 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6b do SIWZ. 

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

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 



Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 5 do siwz. Do oferty należy 
dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a) Każdy z Wykonawców przystępujący do 
przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez 
Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji wraz z wszystkimi załącznikami. 
b) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania 
oferty np.: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy). c) Dowód wpłaty wadium. d) 
Oświadczenia spełnienie warunków, wykluczenia – Załącznik nr 3 i 4 e) wykaz osób, skierowanych 
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wykonujących prace projektowe wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień wraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6a do SIWZ f) Dokumenty potwierdzające udostępnienie 
zasobów podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale V ust. 4 SIWZ. 

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. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 20 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w 
jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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, z 2008 r. Nr 
116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w 
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 48 1130 1091 0003 9112 2420 0001 z 
dopiskiem wadium w sprawie nr PN/UZP/06/2019. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na 
rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert. 5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt. 
2 b)-e) należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

 

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: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria    Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie projektanta 20,00 

Aspekt środowiskowy 20,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 

Tak 

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: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być 
dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: a) zmiany danych 
identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego), b) zmiany 
przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy. 2. Do SIWZ dołączony jest projekt 
umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, w którym Zamawiający 
przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

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

Data: 2019-12-06, godzina: 13:00, 

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) 

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: 

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty. 2. Zabezpieczenie służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie 
może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a. 
pieniądzu; b. gwarancjach bankowych; c. gwarancjach ubezpieczeniowych; d. w wekslach z 
poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 4. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 48 
1130 1091 0003 9112 2420 0001 w Banku BGK. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 
wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. 
Zamawiający dopuszcza następujące zasady rozliczenia: • 30% wartości umowy - po akceptacji 
projektu; • płatności sukcesywne za dostawy i montaże do wysokości 55% wartości umowy - wg 
harmonogramu rzeczowo – finansowego, wypłacane po sporządzeniu protokołu odbioru 
częściowego; • płatność końcowa 15% - po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia oraz 
uzyskaniu kwalifikacji pomieszczeń w zakresie IQ, OQ zgodnie z normą EN PN 14 644 i po dokonaniu 
odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 


