Ogłoszenie nr 510213278-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.
Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy: Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa
budynku biurowo- laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego centrum wdrożeń ogniw paliwowych oraz
nowoczesnych ceramicznych materiałów konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych” w
ramach działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, RPO WP 2014 -2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564202-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540139168-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny
20586000530000, ul. ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 87 11
700, e-mail biuro@cerel.pl, faks 17 87 11 277.
Adres strony internetowej (url): www.cerel.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo- laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego centrum wdrożeń
ogniw paliwowych oraz nowoczesnych ceramicznych materiałów konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
05/20/PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) 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 były roboty budowlane obejmujące Rozbudowę, nadbudowę i dobudowę budynku
biurowo-laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych
Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Roboty zostaną
wykonane zgodnie z: 1)Harmonogramem rzeczowo-finansowym; 2)projektem budowlanym, 3)STWiORB,
4)Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr 05/20/PN, 5)przedmiarami robót, 6)ofertą
Wykonawcy wraz z załącznikami. Dokumenty te stanowią integralną część umowy podpisanej między
Wykonawcą a Zamawiającym. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: - roboty rozbiórkowe,
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wykonanie palisady, roboty ziemne, żelbetowe, wykonanie podłoża, roboty wykończeniowe w piwnicy, ślusarkę
drzwiową;-wykonanie parteru w budynku biurowo-laboratoryjnym, parterowym, część niska i wysoka; wykonanie piętra w konstrukcji żelbetowej, roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe, ślusarki drzwiowej i
okiennej, zbrojenie całości obiektu;-wykonanie elewacji w budynku biurowo-laboratoryjnym i parterowym;wykonanie instalacji elektrycznej;-wykonanie instalacji fotowoltaicznej;-wykonanie instalacji sanitarnej. W
ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania demontażu fragmentów dachu,
celem zamontowania pracy izostatycznej i pieca wysokiej temperatury, które to prace będą realizowane w ramach
odrębnego od niniejszego zamówienia. Po zamontowaniu urządzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do ponownego wykonania – odtworzenie dachu. W ramach
przedmiotu zamówienia, bez odrębnego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we
własnym zakresie placu składowczego oraz wywiezienia ziemi z placu budowy. Szczegółowy zakres robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w tym - Projekt
wykonawczy w branżach architektura i konstrukcja, elektryka i sanitarnej, Przedmiary robót (materiał
pomocniczy), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Pozwolenie na
budowę - decyzja nr 558/5.347/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –
Instalacja fotowoltaiczna oraz konspekt „Informacje uzupełniające do dokumentacji projektowej”. Termin
wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustalony został następująco: 1)rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy
- po zawarciu umowy i przekazaniu placu budowy, nie później niż w ciągu 10 dni, licząc od dnia przekazania
placu budowy, 2)zakończenie całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy do 18 miesięcy licząc
od dnia zawarcia umowy. 3)zakończenie realizacji umowy do 19 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 2.Za
termin zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy o którym mowa powyżej, uważa
się datę ustaloną w protokole odbioru końcowego, jako data zakończenie całości robót budowlanych,
stanowiących przedmiot umowy. 3.Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej,
uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja wymienioną w § 2 ust. 3 Umowy. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot
umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Charakter rozliczeń finansowych z Wykonawcą został określony w §3
Umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45223500-1, 45262522-6, 45223110-0, 45261210-9, 45300000-0,
45330000-9, 45332000-3, 45310000-3, 45400000-1, 45420000-7, 45420000-7, 09330000-1, 09331200-0,
45321000-3, 45410000-4, 45311000-0, 09331100-9, 45111100-9, 45421000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
- O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu,
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia
Wykonawcy z postępowania); 2) Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5
pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy; 3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Określone przez Zamawiającego w pkt.2.2. SIWZ 4) Spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Określone przez Zamawiającego w pkt.2.3. SIWZ. - Do oferty Wykonawca miał dołączyć w celu wstępnego
wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8
ustawy Pzp oświadczenie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. - Do oferty Wykonawca miał
dołączyć w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp oświadczenie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. - Wykonawca bez
wezwania Zamawiającego, zobowiązany był w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). - Zamawiający w Rozdz. VIII
pkt. 5 i 6 SIWZ ustalił jakich dokumentów będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona. W rozdziale tym Zamawiający sprecyzował postępowanie z dokumentami, które Wykonawca składa na
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potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz na
potwierdzenie, że oferowane roboty spełniają wymagania Zamawiającego. - W postępowaniu wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należało przekazywać za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.
2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. - Forma pisemna zastrzeżona była w
szczególności dla składania oferty wraz z załącznikami oraz oświadczeń i dokumentów składanych przez
Wykonawcę dla wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. - Szczegóły porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określone w rozdz. IX SIWZ. Zamawiający Wymagał wniesienia wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100). - Ofertę należało złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w
języku polskim. - na ofertę składały się: formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej lub
szczegółowej; pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; oświadczenia, o których mowa
w Rozdz. VIII SIWZ; dokument potwierdzający wniesienie wadium; Zobowiązanie podmiotu trzeciego do
oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy, W przypadku składania
oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie
umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy; Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności
zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). - Ofertę należało przesłać lub
dostarczyć do Zamawiającego na adres: Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Oddział Ceramiki „CEREL”, ul.
Techniczna 1, 36-040 Boguchwała (sekretariat) w terminie do 04.08.2020 r. do godz. 10:00. - Publiczne otwarcie
ofert nastąpiło w dniu 04.08.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Instytut Energetyki – Instytut
Badawczy, Oddział Ceramiki „CEREL”, ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała, pok. sala konferencyjna.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3477142.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: TEXOM Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@texom.pl
Adres pocztowy: Al. Pokoju 1
Kod pocztowy: 31-548
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
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nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4276884.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4276884.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4669662.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferty firm: FUH HARBUD Ireneusz Tasior, z siedzibą 37-111 Rakszawa 1236, ML SYSTEM SA, z siedzibą
36-062 Zaczernie 190 G, KARPAT-BUD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 5, 36-060 Głogów
Małopolski oraz Oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: lider Konsorcjum: ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY JANUSZ GOLEMA ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów; I Partner
Konsorcjum: Elektromontaż Rzeszów ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów; II Partner Konsorcjum: GEO-EKO
Spółka z o.o. ul. Okulickiego 55, 38-500 Sanok; - zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a –
wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Oferta
złożona przez TEXOM Sp. z o.o. otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt), obliczonych zgodnie wzorem
opisanym w rozdz. XV SIWZ „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”. W kryterium oceny „Cena” –100 %, oferta
otrzymała następującą punktację: 100 pkt. Oferta została poddana zbadaniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla tego zadania inwestycyjnego. Została oceniona jako kompletna z punktu widzenia wymogów
postawionych w SIWZ, uwzględnia również pominięte w przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego, a
zawarte w dokumentacji projektowej elementy robót. TEXOM Sp. z o.o. spełnia również wszystkie warunki
udziału, postawione przez Zamawiającego w postępowaniu, w zakresie posiadanej sytuacji ekonomicznej i
finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków
Oferent przedstawił stosowne dokumenty. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
Nie dotyczy
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