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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

 
 
 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego realizowane 

jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia  

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 
 
Przedmiot zamówienia: 

 

„Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu – etap VI”– PT.2370.7.2014 

 

 

Zamawiający: 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
61-248 Poznań  
ul. Bobrzańska 6a 
tel. (61) 22-20-300; fax (61) 22-20-315 

 
 

 

 

 Zatwierdzam zawartość 
specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 

 

  16-07-2014 

                     
        …….………………………………… 

                (data i podpis Zamawiającego) 
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Numer sprawy: PT.2370.7.2014 

1. Postanowienia ogólne: 

1.1 Zamawiający: 

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU  

1.2 Adres Zamawiającego: 

61-248 POZNAŃ, ul. Bobrzańska 6a, tel.: (61)-22-20-300, fax (61)-22-20-315; 

REGON: 631296370; NIP: 778-13-43-401; www.kmpsp.poznan.pl 

1.3 Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

1.4 Informacje dodatkowe dotyczące postępowania: 

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

i wariantowych, a także nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

b) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

c) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej. 

d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

f) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców do realizacji zamówienia  

i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom.  

g) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych. 

Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia 

należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub 

standardów jakościowych wskazanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie 

parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich 

standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzysza słowa „lub 

równoważne/y”, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania – parametry równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

h) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany 

jest do spełnienia wszelkich warunków określonych przez Zamawiającego  

w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

http://www.kmpsp.poznan.pl/
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2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Rewitalizacji budynku strażnicy JRG-2 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16a – 

ETAP VI. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Zamówienie obejmuje - CPV: 

a) CPV – 45000000-7 - Roboty budowlane, 
b) CPV – 45262690-4 - Remont starych budynków, 
c) CPV – 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub 

architektonicznej, 
d) CPV – 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej, 
e) CPV – 44112400-2 – Dach, 
f) CPV  –  45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 
g) CPV – 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

 
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określony został 

w załączniku nr 1 do SIWZ (m. in. program prac konserwatorskich, 

restauratorskich oraz robót budowlanych, który ze względu na obszerną formę 

papierową jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego, postanowienie  

nr 31/2013 dotyczące zatwierdzenia pod względem konserwatorskim 

przedmiotowego projektu i programu prac konserwatorskich, przedmiar robót 

(zamieszczony pomocniczo – należy uszczegółowić z projektem lub podczas 

wizji lokalnej), projekty budowlane, aneks nr 1 do projektu, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót). W/w dokumenty dotyczą kompleksowej 

rewitalizacji zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 

2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.  

W przedmiotowym postępowaniu tj. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu 

strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – etap VI” – PT.2370.7.2014 zakres 

prac został częściowo doprecyzowany w stosunku do w/w dokumentacji  

w pomocniczo załączonych przedmiarach robót, które ze względu  

na zastosowane rozliczenie ryczałtowe nie stanowią katalogu  

zamkniętego robót do wykonania. Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu 

prac i zapisów zawartych w projekcie oraz w pomocniczych przedmiarach,  

a także w pozostałej dokumentacji należy konsultować z Zamawiającym  

na etapie przygotowywania oferty. Wszelkie niesygnalizowane niejasności 

będą interpretowane na korzyść Inwestora.  

 

Przedmiotowe zamówienie w szczególności obejmuje: 

a) Kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania 

spalin. 

b) Kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania pojazdów. 

c) Kompleksowy remont budynku „Starej Kuźni”. 
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d) Kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego. 

e) Kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie oświetlenia zewnętrznego 

budynku strażnicy oraz placu manewrowego, 

f) Kompleksowe wykonanie zewnętrznej instalacji radiowęzła, 

g) Kompleksowa renowacja, naprawa i odbudowa ogrodzenia, 

h) Kompleksowe wykonanie zewnętrznej instalacji kontroli dostępu i automatyki 

bram, 

i) Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku głównym strażnicy, 

j) Dostawa rejestratora rozmów licencjami na kanały VoIP. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć, wycenić i wykonać wszystkie 

roboty niezbędne do wykonania kompletnego zadania. 

3.3  Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami oraz opracowanymi projektami. 

3.4 W cenie oferty należy uwzględnić koszty robót tymczasowych oraz prac 

towarzyszących nieujętych w załączonych przedmiarach robót, a niezbędnych  

w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i sztuką budowlaną. 

3.5 Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem specyfiki działania 

Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2, która musi nieprzerwanie funkcjonować.  

W Jednostce Ratowniczo Gaśniczej średnio znajduje się 14 funkcjonariuszy 

dysponujących 5 pojazdami.  

4. Termin wykonania zamówienia: 

4.1 Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia 2014 r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5.2  W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione  

w pkt. 7 SIWZ. 

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy PZP: 

6.1 Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
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posiadania – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

6.2 Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, rewitalizację / remont / modernizację obiektu 

użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków o łącznej wartości  

co najmniej 500.000,00 PLN brutto. Wykonawca powinien załączyć zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do SIWZ wykaz wykonanych i zakończonych robót 

budowlanych zawierający: nazwę inwestora, przedmiot, wartość, datę wykonania 

wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane  

w należyty sposób oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

1) poświadczenie, 

2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,  

z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz.231). 

 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. 

 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,  

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym  

w pkt. 8 SIWZ. 

 

6.3 Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

1)   minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno budowlanej, która posiada minimum 3 letnie 

doświadczenie w kierowaniu robotami w przedmiotowej branży, 
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2)   minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi przy zabytkach zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. nr 165 poz. 987) 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych t.j.: uprawnienia budowlane, w zakresie i specjalności 

uprawniające do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot 

zamówienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego 

oraz przebytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 

3)  minimum jedną osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany  

po ukończeniu studiów wyższych (zgodnie z § 22 ust. 1 Rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.  

(Dz. U. nr 165 poz. 987): 

- na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

lub 

-  w specjalności w zakresie konserwacji zabytków 

 oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczna praktykę 

zawodową w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 

 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. 

 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, 

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym  

w pkt. 8 SIWZ. 

 Zamawiający dopuszcza spełnienie kilku wymagań wymienionych w pkt. 6.3 

SIWZ przez jedną osobę. 

6.4 Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy w kwocie 500.000,00 PLN. Powyższa informacja może 

być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 
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 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie w/w warunków polega na zdolnościach 

finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłożenia w/w informacji, 

dotyczącej tych podmiotów. 

 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. 

 Jeżeli Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej zawierające kwoty w walucie innej niż PLN, 

Zamawiający przy ocenie spełnienia tego warunku przez Wykonawcę, przeliczy 

podane wartości pieniężne na PLN wg. średniego kursu wskazanej waluty  

w stosunku do PLN publikowanego przez NBP w dniu wystawienia dokumentu. 

 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty 

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda  

od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów  

w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 8 SIWZ. 

6.5 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie  

w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w ogłoszeniu  

i SIWZ. Ocena dokonywana będzie na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. 

6.6 Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca 

spełnia warunki określone w pkt. 5 SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego 

z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

6.7 Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie w/w warunków przedstawi wartości 

wyrażone w innej walucie niż PLN Zamawiający do oceny spełnienia 

poszczególnych warunków przeliczy wskazane wartości na PLN wg średniego 

kursu tej waluty w stosunku do PLN publikowanego przez NBP odpowiednio  

z dnia wykonania robót (dotyczy pkt. 6.2 SIWZ) lub z dnia wystawienia 

dokumentu (dotyczy pkt. 6.4 SIWZ). 

6.8 Dokumenty i oświadczenia oceniane będą pod względem: ich wystawienia przez 

uprawniony podmiot lub organ, daty wystawienia, prawidłowości zawartych 

informacji, kompletności. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy załączyć do oferty w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

7.1 Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1  

pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907  

ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
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7.2 Wykaz wykonanych i zakończonych robót budowlanych określonych  

w pkt. 6.2 SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ wraz z dowodami, 

określającymi, że roboty te zostały wykonane w należyty sposób oraz 

wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone. 

7.3 Wykaz osób określonych w pkt. 6.3 SIWZ, które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 wraz z informacjami na temat: 

- ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, 

- zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

- podstawy do dysponowania tymi osobami, 

7.4 Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie określonej 

przez Zamawiającego w pkt. 6.4 SIWZ tj. 500.000,00 PLN i wystawione  

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy załączyć do oferty w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1: 

8.1 Oświadczenie Wykonawcy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

8.2 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania ofert. 

8.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

8.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń  

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne  

i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

8.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiednio dokumenty, o których mowa  

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
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rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,  

oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 0 poz. 231). 

8.6 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5–8, 10  

i 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt. 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, 

że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób  

lub przed notariuszem. 

8.7 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty  

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda  

od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów  

w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 8 SIWZ. 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy załączyć do oferty w celu 

potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz dodatkowe 

dokumenty: 

9.1 Oferta cenowa zgodna z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik  

nr 6 do SIWZ. 

9.2 W związku z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć 

w ofercie listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 w/w ustawy, lub informację o tym, że Wykonawca  

nie należy do grupy kapitałowej (wzór - załącznik nr 7). 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 

10.1  Wyjaśnienia dotyczące SIWZ prowadzone będą z zachowaniem zasad 

określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10.2 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być 

sformułowane na piśmie i skierowane na adres zamawiającego: Komenda 

Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 61-248 Poznań  

ul. Bobrzańska 6a; fax 61-22-20-315 z dopiskiem dotyczy sprawy  

PT.2370.7.2014. 
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10.3 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie lub faksem - 61-22-20-315. 

10.4  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

10.5  Zamawiający w razie wystąpienia potrzeby przewiduje zorganizowanie 

spotkania z Wykonawcami – wizja lokalna. 

10.6  Wykonawca zainteresowany wizją lokalną składa pisemny wniosek  

do Zamawiającego o wyznaczenie terminu przeprowadzenia przedmiotowej 

wizji. 

11.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- kpt. Robert Natunewicz – tel. 61-22-20-351 w godzinach od 730 do 1530, 

- mł. kpt. Paweł Guzik – tel. 61-22-20-352 w godzinach od 730 do 1530. 

12.  Wymagania dotyczące wadium: 

12.1 Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed 

upływem terminu na składanie ofert. 

12.2  W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium  

w wysokości 18.000,00  PLN. 

12.3 Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

12.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego – PKO BP - 89 1020 4027 0000 1902 0049 9392. 

Potwierdzenie dokonania przelewu należy wpiąć w sposób trwały do 

oferty. 

12.5 W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, powinno zawierać zapis, że kwota wadium 

zostanie wypłacona na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego  

tj. Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

KOPIĘ w/w dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

uprawnione osoby należy wpiąć w sposób trwały do oferty, natomiast 

ORYGINAŁ należy dołączyć do koperty z ofertą w oddzielnej koszulce 

foliowej. Oryginał w/w dokumentu wpięty w sposób trwały do oferty będzie 

traktowany jako element oferty i będzie podlegał archiwizacji w siedzibie 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.6 Wymagany termin ważności wadium: 30 dni tj. przez okres związania ofertą. 

12.7 Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty 

podane przez Zamawiającego w pkt. 14.1 niniejszej SIWZ. 
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13.  Termin związania ofertą: 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

14.  Opis sposobu przygotowania oferty: 

14.1 Wykonawca składa ofertę w kopercie zbiorczej (nieprzejrzystym opakowaniu), 

która powinna być zamknięta (zaklejona), zabezpieczona przed przypadkowym 

otwarciem i oznaczona napisem: „Przetarg nieograniczony – Rewitalizacja 

zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – etap VI -  

PT.2370.7.2014” oraz napisem „Nie otwierać przed dniem 31 lipca 

2014 r. - godz. 10:15”. 

14.2 Koperta zbiorcza winna zawierać kopertę wewnętrzną z umieszczoną  

nazwą i siedzibą - adresem Wykonawcy oraz winna być oznaczona  

dopiskiem: „Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu – etap VI – PT.2370.7.2014” 

14.3  Koperta wewnętrzna winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia  

i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Dokumenty, 

oświadczenia i załączniki należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

14.4 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 

przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami,  

a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dane. 

14.5  Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie SIWZ  

i jej załączników.  

 Kosztorys ofertowy ma charakter poglądowy i nie podlega ocenie  

np. w zakresie: omyłek w obliczeniu ceny, innych niż z wynikające  

z dokumentacji i przedmiarów ilości materiałów i urządzeń, zastosowania 

innych niż w przedmiarach podstaw wyceny, pominięcia którejkolwiek  

pozycji przedmiaru, itp.  

 Kosztorys ofertowy może stanowić pomoc przy: wycenie ewentualnych robót 

dodatkowych, ewentualnym obniżeniu wynagrodzenia określonego w ofercie 

w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, zmianie 

wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w umowie, itp.  

 W przypadku pominięcia pozycji w zestawieniu materiałów i urządzeń, 

wynikających z dokumentacji, w tym z przedmiarów i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, Wykonawca zobowiązany będzie na etapie 

realizacji zamówienia dostarczyć i wbudować materiały i urządzenia w ilości  

i rodzaju określonym w dokumentacji załączonej do SIWZ za cenę określona 

w formularzu ofertowym. 

14.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem 

oferty i udziałem w postępowaniu. 
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14.7 Oferta i wszystkie załączniki do niej winna posiadać formę pisemną i być 

napisana na komputerze/czytelnie oraz winna być podpisana przez osobę 

uprawnioną do podpisania oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym 

dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

14.8  Całość oferty /każda zapisana strona oferty/ winna być podpisana (parafowana) 

przez osobę/osoby uprawnione. Miejsca w ofercie, w których Wykonawca 

naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie strony oferty 

powinny być podpisane (parafowane) przez te osoby. 

14.9 Oferta, która zostanie podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie 

uznana za nieważną. Wykonawca powinien załączyć do oferty dokumenty 

wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej 

podpisania /pełnomocnictwa/, o ile nie wynika to z innych załączonych 

dokumentów. 

14.10  Wszystkie zapisane strony oferty winny być kolejno ponumerowane, przy 

czym winna być podana całkowita liczba stron, z których składa się oferta. 

14.11 Oferta oraz załączone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim 

lub powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

14.12  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie  

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, 

zapieczętowanej kopercie z napisem określonym w pkt. 14.1 SIWZ  

i oznaczonej dodatkowo napisem ”Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca  

nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

14.13  Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone  

w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

14.14  W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia  

w pełnym rzeczowym zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. Podana cena będzie traktowana, jako ostateczna i nie będzie 

podlegać żadnym negocjacjom. Łączna cena brutto oferty uwzględnia 

wszystkie zobowiązania i winna być określona w złotych polskich cyfrowo  

i słownie. 

14.15 Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających  

się na ofertę. 

14.16 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wariantowe  

i częściowe nie będą rozpatrywane. 
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15.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. KOMENDA MIEJSKA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU, 61-248 Poznań, 

ul. Bobrzańska 6a; Sekretariat - parter. 

15.2 Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. do godz. 10:00. 

15.3 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 15.2 SIWZ 

zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

15.4 Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 

15.5 Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiającego, tj. Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 61- 248 Poznań, ul. Bobrzańska 6a;  

gabinet Z-cy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  

w Poznaniu – parter. 

15.6 Termin otwarcia ofert – dnia 31 lipca 2014 r. - godz. 10:15. 

15.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym 

Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio 

po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną 

następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, 

warunki płatności. Informacje powyższe zostaną odnotowane w protokole  

z otwarcia ofert.  

15.8 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego 

pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone 

na sesji otwarcia ofert. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny: 

16.1 Łączna cena brutto oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być 

podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku.  

16.2 Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową i powinna obejmować 

wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia  

oraz powinna uwzględniać koszty robót tymczasowych oraz prac 

towarzyszących nie ujętych w przedmiarach robót m.in.: 

 ponoszenie kosztów za wykorzystywanie energii elektrycznej, wody i innych 

mediów (Zamawiający dopuszcza odpłatne korzystanie z mediów 

zlokalizowanych przy JRG-2 po zainstalowaniu podliczników - na koszt 

Wykonawcy), 

 zabezpieczenie obszaru, na którym prowadzone będą roboty, 

 uprzątnięcie terenu inwestycji; 

16.3  Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności 

oferty. 

16.4 Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy będą  

prowadzone w złotych polskich (PLN). 
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17.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: 

17.1 Oceny ofert zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ dokona komisja 

przetargowa powołana decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu. 

17.2 Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących 

zasad: 

a) W zakresie danego kryterium, oferta może uzyskać określoną ilość punktów 

wyliczoną na podstawie wzoru matematycznego. 

b) Punkty wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.3 Kryterium oceny - cena Pc (max 100 punktów). 

Do przedstawionego poniżej wzoru będą podstawiane ceny brutto z ofert.  

               Pc x = (Cmin / Cx) x 100 

- Pc x – ilość punktów obliczona dla danej oferty w kryterium cena, 
- Cmin – cena brutto najtańszej oferty, 
- Cx – cena brutto badanej oferty, 
- x – numer oferty. 

Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty 

odpowiednio wyliczoną z wzoru ilość punktów. 

17.4 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów na podstawie ustalonego kryterium oceny przy jednoczesnym 

spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszej specyfikacji. 

Pozostałe oferty spełniające warunki specyfikacji zostaną kwalifikowane według 

zdobytych punktów. 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego: 

18.1 Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą jest obowiązany  

do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i na warunkach określonych 

m.in. w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.,  

poz. 907 ze zm.). 

18.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania  

ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa  

w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.,  

poz. 907 ze zm.). 

18.3 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie, i/lub wykształcenie osób wskazanych w załączniku nr 4  

do SIWZ oraz wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 6.3 SIWZ. 
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18.4 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do uzyskania 

akceptacji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu zgodnie  

z postanowieniem nr 31/2013 stanowiącym element załącznika nr 1 do SIWZ. 

18.5 Jeżeli Wykonawca z jakiś przyczyn nie spełni w/w wymagań wówczas 

Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy,  

a samo podpisanie nie doszło do skutku z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

19.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

19.1 W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

19.2 Wykonawca, którego oferta została przyjęta do realizacji zobowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

ofertowej brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – nie później niż w dacie zawarcia umowy. 

19.3 Zabezpieczenie złożone w innej formie niż pieniężna powinna zawierać zapisy 

gwarantujące nieodwołalną i bezwarunkową wypłatę należności na rzecz 

Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego tj. Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu z tytułu zapłaty 

przez Wykonawcę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

dotyczącej sprawy PT.2370.7.2014. 

19.4 Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego  

w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

ustala się na 30 dni po terminie wykonania zamówienia. 

19.5 Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, przed dokonaniem protokolarnego 

potwierdzenia wykonania zamówienia, Zamawiający może żądać wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na max. okres określony  

w Kodeksie Cywilnym, w wysokości max. 30% wysokości zabezpieczenia,  

o którym mowa w pkt. 19.2 niniejszej SIWZ. Termin ważności niniejszego 

zabezpieczenia ustala się na 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy oraz wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy 

związane z umową w sprawie zamówienia publicznego: 

20.1 Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 8 do SIWZ i jest jej 

integralną częścią. 

20.2 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę 

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej 

specyfikacji oraz spełni wszystkie warunki określone w SIWZ. 

20.3 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym 

pismem.  
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20.4 Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających  

z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

20.5 Wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

została zawarta w istotnych postanowieniach umowy.  

20.6 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta stanowić będą 

integralną część umowy. 

20.7 Zamawiający może dokonać zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy w sytuacji gdy 

wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. 

20.8 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

20.9 W szczególności, Zamawiający dopuszcza: 

a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy 

firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., 

b) zmianę terminu realizacji zamówienia, 

c) zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot umowy, w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie części 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

d) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn wskazanych w pkt. 20.12 

SIWZ, innych niż zawinione przez Wykonawcę, tj.: 

- siły wyższej, 

- zmian dokumentacji projektowej, 

- zawieszenia robót przez Zamawiającego. 

20.10 Zmiana terminu może wystąpić wyłącznie o czas trwania i czas usunięcia 

skutków działania ww. czynników. 

20.11 Jeżeli zmiany umowy wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Strona 

inicjująca zmianę przedstawia: 

a) projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz  

z informacją o konieczności - lub braku – zmiany pozwolenia na budowę oraz 

przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt wprowadzonych zmian wymaga 

akceptacji nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zatwierdzenia do realizacji 

przez Zamawiającego; 

b) uzasadnienie zmiany; 

c) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 

umowy.  

20.12 Strony umowy mają prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania 

przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi 

konsekwencję okoliczności, których nie można było przewidzieć - niezależnych 

od Wykonawcy, przyczyn zależnych od Zamawiającego oraz działania siły 

wyższej. 
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20.13 Strony umowy mogą wystąpić z żądaniem, o którym mowa w pkt. 20.12 SIWZ, 

nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 

20.14 Ciężar dowodu w zakresie ustalenia przyczyn niezachowania terminów 

spoczywa na Stronie umowy wnioskującej o zmianę. 

20.15 Warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba,  

że ich działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania. 

20.16 Zmiany, o których mowa w pkt. 20.7 SIWZ muszą zostać sporządzone  

w formie aneksu do umowy. 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

21.1 Wszystkie informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się  

w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 

ze zm.). 

21.2 Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego lub Wykonawców, stosuje się,  

z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie z dnia 29 stycznia  

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) 

i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu Cywilnego. Do umów  

w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  

i Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli przepisy w/w ustawy nie stanowią 

inaczej. 

22.   Informacje dodatkowe: 

22.1  Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że Wykonawca będzie 

zmuszony do dokonania zmiany podmiotu, na potencjale którego opierał się 

składając ofertę, Zamawiający dopuści nowy podmiot pod warunkiem 

wykazania przez ten podmiot spełnienie warunków udziału w postępowaniu  

w takim samym lub większym stopniu i zakresie, co podmiot wskazany  

w ofercie. 

22.2 Udostępnianie protokołu wraz z załącznikami zainteresowanym odbywać się 

będzie zgodnie z zapisami § 5.1 ÷ § 5.5 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458), a także  

z zachowaniem poniższych zasad: 

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego 

wniosku. 

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych 

dokumentów. 

c)  Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione 

zostaną dokumenty. 

d)  Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz 

w czasie godzin jego urzędowania. 

22.3 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie 
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realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia do akceptacji 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem. 

22.4 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

23. Załączniki: 

23.1 Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - FOLDER. 

23.2  Załącznik nr 2 – Wzór wykazu wykonanych i zakończonych robót 

budowlanych. 

23.3 Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków 

zawartych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

23.4  Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób. 

23.5 Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy, o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

23.6 Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy. 

23.7 Załącznik nr 7 – Oświadczenie, że Wykonawca należy / nie należy do grupy 

kapitałowej. 

23.8 Załącznik nr 8 – Istotne postanowienia umowy.     

 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału 

Kwatermistrzowskiego 

kpt. Robert Natunewicz       
            ................................................................................................................ 

                                                                                                       (podpis Przewodniczącego komisji przetargowej) 
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Nr sprawy PT.2370.7.2014            Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

Wykaz wykonanych i zakończonych robót budowlanych 

 

Lp. 
Nazwa zadania  

i nazwa odbiorcy 

Wartość robót 

budowlanych 

zrealizowanych przez 

Wykonawcę  

(brutto w PLN) 

Data wykonania 

zamówienia 

DD-MM-RRRR 

Uwagi 

     

 

*- Niewłaściwe skreślić 

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ wskazujące, że roboty te zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

1) poświadczenie, 

2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2013r. poz.231). 

 

 

Miejscowość.…………….., data   ..................... 

     .......................................…………....................................... 

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  
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Nr sprawy PT.2370.7.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

                                                    
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Przystępując do postępowania w sprawie nr PT.2370.7.2014 o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Rewitalizację zabytkowego obiektu strażnicy 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu – etap VI” zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 

Ja (my) (imię i nazwisko)............................................................................................ 

zamieszkały (a)........................................................................................................… 

reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................. 

jako – upoważniony(a) na piśmie lub wpisany w rejestrze ........................................ 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam (my) , że: 

 

1.  Posiadam (my) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, w zakresie, w którym przepisy prawa nakładają obowiązek  

ich posiadania, 

2.  Posiadam (my) niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

3. Dysponuję (my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia. 

4.  Znajduję (my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 

Prawdziwość złożonego powyżej oświadczenia potwierdzam (my) własnoręcznym 

podpisem (ami). 

 

Miejscowość, data:……………………….. 

                                                                     

 

                                                                           

........................................…………....................................... 
Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Nr sprawy PT.2370.7.2014 Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

                                                              Wykaz osób wymaganych w pkt. 6.3 SIWZ 

Lp Imię i nazwisko osoby 
Zakres wykonywanych czynności –

pełniona funkcja 
Spełnienie wymaganych kwalifikacji Podstawa dysponowania 

1 

Osoba o której mowa  

w pkt.6.3 ppkt. 1 SIWZ: 

…. 
 TAK/NIE* pośrednie / bezpośrednie* 

2 
Osoba o której mowa  

w pkt.6.3 ppkt. 2 SIWZ: 

…. 
 TAK/NIE* pośrednie / bezpośrednie* 

3 
Osoba o której mowa  

w pkt.6.3 ppkt. 3 SIWZ: 

…. 

 TAK/NIE* pośrednie / bezpośrednie* 

 

 

*- Niewłaściwe skreślić 

 

Oświadczam, że wyżej wskazane osoby posiadają aktualne uprawnienia wydane przez odpowiedni organ/stosowne komisje kwalifikacyjne – zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz są zdolne do wykonania 

zamówienia opisanego w SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje w/w osobami pośrednio, należy załączyć do niniejszego wykazu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

przedmiotowych osób zdolnych do wykonania zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Zamawiający dopuszcza spełnienie kilku wymagań wymienionych w pkt. 6.3 SIWZ przez jedną osobę. 

Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, i/lub wykształcenie tych osób Wykonawca zobowiązany  

jest przedłożyć na etapie podpisywania umowy. 

 

Miejscowość.…………….., data   ..................... 

     .......................................…………....................................... 

Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Nr sprawy PT.2370.7.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Przystępując do postępowania w sprawie nr PT.2370.7.2014 o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Rewitalizację zabytkowego obiektu strażnicy 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu – etap VI” 

 

 

Ja (my) (imię i nazwisko)............................................................................................ 

zamieszkały (a)........................................................................................................… 

reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................. 

jako – upoważniony(a) na piśmie lub wpisany w rejestrze ........................................ 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam (my) , że: 

 

 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 

Prawdziwość złożonego powyżej oświadczenia potwierdzam (my) własnoręcznym 

podpisem (ami). 

 

Miejscowość, data:……………………….. 

                                                                     

 

 

                                                                           

........................................…………....................................... 
Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 



 

PT.2370.7.2014 23 

Nr sprawy PT.2370.7.2014                                           Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

WYKONAWCA:           
Nazwa Wykonawcy …………………............................................................................ 
Siedziba Wykonawcy ……………...........................................................................….. 
Nr tel. / fax …………………................................................................................……… 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  61-248 POZNAŃ,  
ul. Bobrzańska 6a; tel. (61) 22-20-300   fax (61) 22-20-315 

 
1. W związku z ogłoszeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.,  

poz. 907 ze zm.) na „Rewitalizację zabytkowego obiektu strażnicy Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu – etap VI” – PT.2370.7.2014, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie opisanym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia za kwotę:  

a) wartość brutto ………….........................……PLN 

słownie: ………..............................………………………………PLN (…./100) 

2. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje 

wszystkie koszty wykonania w całości przedmiotu zamówienia opisanych  

w SIWZ 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy w stosunku do nich 

żadnych uwag. 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

5. Oświadczamy, że udzielamy poniższych gwarancji licząc od dnia odbioru 

końcowego: 

a) gwarancja na roboty ogólnobudowlane – ….miesięcy (nie mniej niż 60 miesięcy), 

b) gwarancja na szczelność dachu – …. miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy), 

c) gwarancja na roboty instalacyjne – ..…miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy), 
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6. Warunki płatności (należy podać w dniach termin uregulowania należności  

po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury nie krótszy niż 30 dni)  - ....…… dni. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych 

uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym 

projektem umowy. 

8. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami 

obowiązującego prawa. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie  

z art. 85 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

10. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w formie………………………. 

11. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na nr konta ………….. 

prowadzonego w banku………...* 

12. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować w terminie do dnia 

……… (nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 r.). 

13.  Zamówienie wykonamy własnymi siłami / powierzymy podwykonawcom* 

(w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy wskazać tę część): 

............................................................................................................................... 

14.  Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:  

1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków zawartych  

w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Oświadczenie Wykonawcy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) ...............................................itd. 

* ) niepotrzebne skreślić 

Miejscowość.……….., data   ............... 

.........…………....................................... 
Podpis (podpisy) osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 
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Nr sprawy PT.2370.7.2014                                           Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

1. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 
ze. zm.) o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych*.  

 
2. Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331  
z póź, zm.) o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych*. 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:  
1.  
2.  
3.  
4.  
5. (…) 

 
 
………………....                                                        …………………………………..  
(miejscowość i data)                                                                            (czytelny podpis Wykonawcy)  
 
 
 

* - UWAGA:  

- W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt. 2.  
- W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić  
pkt. 1 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  


