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S P E C Y F I K A C J A 

 

 
Istotnych warunków zamówienia publicznego  

udzielanego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień 
publicznych na usługi: 

 

 pełnienie kompleksowego nadzoru 

 inwestorskiego przy realizacji zadania:  

„Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – 

Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – PT.2370.6.2016” 

 

 
       

Zamawiający: 

Komenda Miejska PSP w Poznaniu 

61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6A 

Zatwierdził: 

        

   

    

 
                                                        
 
 
 
                         Poznań, dnia 17 lutego 2017 r.               

 
 
 

Opracował : Wydział PT   
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I. Zamawiający: 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,  
61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6A  
e-mail: strazpozarna@kmpsp.poznan.pl,  
tel. 61-22-20-300, fax. 61-22-20-315 

adres strony internetowej: http:// kmpsp.poznan.pl  
 

zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone jest 
z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8. 

 

I. Przedmiot zamówienia – usługi 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego, całego procesu 

inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania 

pn. „Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – 

PT.2370.6.2016”. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 
     

1. Przedmiot zamówienia dotyczy pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu 

pn.: „Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – 

PT.2370.6.2016” i obejmuje swoim zakresem nadzór wszystkich branż przy realizacji zadania. 

 
2. W zakres prac związanych z pełnieniem kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego niezależnie 

od obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane wchodzi: 

- kompletny nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, 

- ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, 

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie (co najmniej 3 razy w tygodniu [w tym raz w 
tygodniu w ramach rady budowlanej] oraz na każde żądanie Zamawiającego) przez 
sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, dokumentacją projektową i 
pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, 

- bieżąca kontrola dokonywanych wpisów do dziennika budowy, 

- informowanie Zamawiającego o przebiegu prac w zakresie realizowanej inwestycji                      
co najmniej 1 raz w tygodniu na w/w radach budowy (zlokalizowanych na terenie budowy), 

- nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

- sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym 
złożonych przez Wykonawcę robót, 

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych 
przez wykonawcę robót do wbudowania, 

- ustalenie zakresu ewentualnych robót uzupełniających,  

- opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim 
uzasadnieniem, 

- rozliczenie finansowe i rzeczowe nadzorowanej inwestycji, 

- przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji, 

- nadzór nad usuwaniem wad, usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, 

- wspieranie zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych  i 
finansowych przy realizacji zadania, 

- weryfikacja i akceptacja sporządzonych przez wykonawcę dokumentów, 

mailto:strazpozarna@kmpsp.poznan.pl
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- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 

- udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, 

- rozstrzyganie w porozumieniu z autorem projektu budowlanego wątpliwości natury  
technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 

- dokonania odbiorów częściowych oraz uczestniczenia w odbiorze końcowym,  

- potwierdzenie usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów                      
i przeglądów gwarancyjnych, 

- sprawdzenie przed przekazaniem Zamawiającemu sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej, 

- udział w spotkaniach z mieszkańcami, jeżeli zajdzie taka konieczność.  

- nadzór i kontrola nad osobami wynikającymi z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
art. 29 ust. 3a zapisanych w SIWZ punkt IIIa postępowania na budowę nowej jednostki  
JRG-4, nad którym będzie pełniony nadzór inwestorski. 

 
Czas pracy wykonawcy winien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań 
zamawiającego.   
      
III. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: 

 od dnia podpisania umowy, 

 do czasu zakończenia prac przez Wykonawcę robót i podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru (umowny termin zakończenia prac przez Wykonawcę 23.04.2018r.) 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) dysponują minimum 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla każdej z niżej wymienionych specjalności:  

a) konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeń wymaga się posiadania uprawnień do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno — 
budowlanej oraz posiadania co najmniej 5 letniego doświadczenia w realizacji  jako inspektor 
nadzoru/ kierownik budowy, przebudowy, remontu, modernizację budynków użyteczności 
publicznej, 

b) sanitarnej wymaga się posiadania uprawnień się do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz posiadania co 
najmniej 5 letniej praktyki zawodowej przy realizacji budowy, przebudowy, remontu, 
modernizację budynków użyteczności publicznej, jako nadzór 

c) elektrycznej wymaga się posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych oraz posiadania co najmniej 5 letniej praktyki zawodowej przy 
realizacji budowy, przebudowy, remontu, modernizację budynków użyteczności publicznej, 
jako nadzór 
 

2)  posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane, jako nadzorowanie min. 3 roboty z zakresu: 

 budowy, przebudowy, remontu, modernizację budynków użyteczności publicznej obejmującej 
roboty budowlane, sanitarne i elektryczne o wartości min. 8 000 000,00 zł w okresie ostatnich 5 
lat przed dniem ogłoszenia zaproszenia do składania ofert cenowych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy -  w tym okresie. 
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Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług, o którym mowa w 
rozdziale V pkt. 1 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych 
usług (zakres), określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, 
że zostały prawidłowo ukończone i wykonane. 
 
Zamawiający wprowadza zakaz prowadzenia działalności pozostającej w sprzeczności  
z interesem zmawiającego. 
 

V. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

  1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: 

a) Wykaz osób wykonujących zamówienie wskazanych w pkt. IV 1). 
b) Wykaz wykonanych usług. 

 
 2. Brak któregoś z elementów oferty jak i dokumentów załączonych do oferty o których mowa 

powyżej powoduje, że oferta nie spełni wymogów formalnych i może podlegać odrzuceniu. 
Dokumenty powyższe mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych kopii 
przez osobę(osoby) upoważnioną do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych w imieniu wykonawcy, która podpisała ofertę.  

 
 VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. 

 

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

    1. Osobami upoważnionymi w imieniu KM PSP w Poznaniu do kontaktowania się z wykonawcą                  
i udzielania wyjaśnień są:. 
 

         st. kpt. Robert Natunewicz tel.  61-22-20-350 
kpt. Paweł Guzik tel.  61-22-20-351 

 
2. Kontakt z w/w pracownikiem KM PSP Poznań odbywać się będzie w godzinach pracy od 7.30 

- 15.30 w Komenda Miejska PSP w Poznaniu 61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6A. 
 
     3. W przypadku konieczności osobistego kontaktu wykonawcy z tym pracownikiem wymaga się 

uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania. 

 

VIII.  Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta winna być sporządzona w  języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Przy sporządzaniu oferty należy posługiwać się dokładnymi i 
sprecyzowanymi określeniami. Informacje ujęte w ofercie wychodzące poza potrzeby nie 
będą brane pod uwagę. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ określonych przez zamawiającego, a złożone 
dokumenty winny być zgodne z treścią załączonych druków 

4.   Do oferty należy załączyć komplet dokumentów zgodnie z Rozdziałem V  niniejszej 
specyfikacji. 

5. Wykonawca ponosi koszty  przygotowania oferty. 

6. Oferta musi być opatrzona pieczęciami firmowymi i funkcyjnymi i podpisana przez 
osobę(osoby) upoważnioną do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych w imieniu wykonawcy. Brak podpisów osób upoważnionych stanowi podstawę 
do odrzucenia oferty.   
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7. Oferta sporządzona zgodnie z pkt. 1 - 6 musi być zapakowana w zamkniętą nie przeźroczystą 
kopertę. Na kopercie winien znajdować się dokładny adres zamawiającego i oznaczenie 
przedmiotu zamówienia: Oferta na pełnienie usługi Kompleksowego Nadzoru 
Inwestorskiego przy realizacji zadania: ,, Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo 
– Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – PT.2370.6.2016” z dopiskiem : NIE OTWIERAĆ 
PRZED DNIEM 23 lutego 2017 – GODZINA 10:15. 

 

IX.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu 61-248 Poznań, ul. 
Bobrzańska 6A do dnia 23 lutego 2017 r. do godziny 10.00. 

 
2. Oferty  zostaną otwarte w sposób jawny w dniu 23 lutego 2017 r. o godzinie 10.15.                 
    w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu 61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6A – sala nr 30. 
 

3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca winien podać w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe brutto w tym podatek za całą 
usługę oraz stawkę miesięczną. 

 
2. Podając swoją ofertę cenową wykonawca winien uwzględnić całkowity koszt związany                      

z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego, a w szczególności koszty dojazdów 
środkami komunikacji publicznej jak również samochodem własnym, ewentualnych 
zakwaterowań, koszty materiałów pomocniczych związanych z pełnieniem funkcji oraz odzieży 
ochronnej i roboczej. 

 
3. Oferta cenowa winna obejmować wszystkie czynności związane z należytym wykonaniem całości 

zamówienia. 
 
4.Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 

 

XI. Tryb otwarcia i oceny ofert. 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny. 

3. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów określonych w niniejszej specyfikacji. 

4. Zamawiający wyklucza wykonawcę, jeżeli w toku postępowania stwierdzi, że dostarczone przez 
niego informacje istotne dla prowadzenia przetargu są nieprawdziwe. 

 
   

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz             
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

  
W wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa kierować się będzie kryterium: 
 

1) Cena oferty -  100 %   
 

 
Wymagany minimalny termin płatności faktury wynosi 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  
Maksymalny termin płatności oferowany przez Wykonawcę nie może przekroczyć 30 dni, licząc od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi. 
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Płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego zostanie podzielona na trzy części (z uwzględnieniem 
stawki miesięcznej) w następujący sposób: 

 czerwiec 2017r, 

 grudzień 2017r, 

 po uzyskaniu protokołu bezusterkowego odbioru w/w inwestycji. 
 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy                

z zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych warunków w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

2. Z wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 
cywilnoprawna, której treść zawiera zał. Nr 2 Niedopuszczalne jest wnoszenie zmian 
niekorzystnych dla zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku zaistniałej 
sytuacji, której nie można było przewidzieć na dzień składania ofert. 

4. Dopuszcza się możliwość zmian w umowie w przypadku: 
 - przedłużenia terminu wykonania robót objętych przedmiotem nadzoru, 
 - wystąpienia robót uzupełniających. 
 

XIV. Pozostałe informacje: 

          Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

           - zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia; 

           - zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego; 

           - unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Nr 1  Formularz  ofertowy. 

 


