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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

 

„Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8  

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP I 2019” 

 

nr sprawy: PT.2370.6.2019 

 

 
 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

− Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - FOLDER − Załącznik nr 1 

− Formularz ofertowy − Załącznik nr 2 

− Oświadczenia   − Załącznik nr 3a i 3b 

− Wzór umowy 

− Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

− Wykaz wykonanych robót  

− Wykaz osób 

− Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

− Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

− Załącznik nr 4  

− Załącznik nr 5 

− Załącznik nr 6 

− Załącznik nr 7 

− Załącznik nr 8 

 

− Załącznik nr 9 

 

 

  

  

  

  

                   Z A T W I E R D Z A M 

  

  

 Kierownik Zamawiającego 

 dnia 28 maja 2019 r. 

  

  

 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu  

ul. Bobrzańska 6a, 61-246 Poznań 

tel. (61)22-20-300, fax (61)22-20-315 

Godziny pracy: 730 - 1530 od poniedziałku do piątku. 

 

Adres strony internetowej: www.kmpsp.poznan.pl  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

4. Zamawiający korzysta / nie korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 24aa ustawy PZP. 

5. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub dwie części 
jednocześnie. 

6. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej. 

8. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 4 ustawy PZP. 

10. Zamawiający korzysta / nie korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 93.1a ustawy PZP. 

11. Zamawiający nie dopuszcza / 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. 

12. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do spełnienia wszelkich 
warunków określonych przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

13. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67  
ust. 1 pkt. 6/7. 

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Państwowej  
Straży Pożarnej (61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6A, tel. 61-22-20-300, fax.: 61-22-20-315;  
email: strazpozarna@kmpsp.poznan.pl); 

▪ w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wyznaczony został inspektor ochrony 
danych osobowych, kontakt: email - rodo@kmpsp.poznan.pl, 61-22-20-371*; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę / modernizację budynku strażnicy 

http://www.kmpsp.poznan.pl/
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Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP 
I 2019” - nr sprawy: PT.2370.6.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 

Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP I 2019. 

2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia oraz zakres prac: 

określony został w załączniku nr 1 - katalog do SIWZ (m. in. przedmiar robót (należy uszczegółowić z projektem lub podczas 

wizji lokalnej), projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) oraz w załączniku nr 9 do 
SIWZ. W/w projekt dotyczy kompleksowej rozbudowy / modernizacji obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo – 
Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu tj. „Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – 
Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – ETAP I 2019” – PT.2370.6.2019 
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. Wszystkie pozycje określone w przedmiarach robót należy wykonać  
w przedmiotowym etapie inwestycji – numer postępowania PT.2370.6.2019. 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.  
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Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał weryfikacji przedmiarów i zakresu robót 
z projektem.   

Roboty prowadzone będą na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 2643/2019 z dnia 22.05.2019r.  

 

1) Przedmiotowe zamówienie w szczególności obejmuje: 

 Zakres prac wchodzących w zakres przedmiotowego etapu inwestycji określony został m.in.  
w załączniku nr 1 (katalog) oraz w załączniku nr 9 do SIWZ. 

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym a przedmiarem, należy 
uwzględnić stan wynikający z projektu budowlano - wykonawczego oraz specyfikacji technicznego wykonania  
i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć, wycenić i wykonać wszystkie roboty niezbędne do 
wykonania kompletnego zakresu inwestycji. 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz opracowanymi 
projektami. 

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. 

 

2) Uwagi ogólne do postępowania przetargowego – PT.2370.6.2019: 

 

a) Wykonawca winien przewidzieć w ofercie wszystkie koszty związane z robotami budowlano-
instalacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ, w tym w szczególności: 

• koordynacji robót, 

• odbioru placu budowy i jego zabezpieczenia, 

• wykonania planu Bioz, 

• zapewnienia biura budowy i zaplecza stosownie do swoich potrzeb na placu  budowy, 

• zabezpieczenia poboru i dystrybucji mediów do zaplecza i realizacji robót, (wszelkie koszty związane 
z dostarczeniem i zużyciem mediów obciążają Wykonawcę), 

• ubezpieczenia budowy oraz kosztów wadium, 

• wywozu gruzu i odpadów z budowy łącznie z kosztami składowania ich i utylizacji na wysypisku przez 
firmę mającą aktualne zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów, 

• utrzymywania na placu budowy czystości i porządku, 

• spełnienia wymagań ochrony środowiska, 

• pozostawienia terenu budowy w należytym stanie nadającym się do użytkowania, 

• wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów, 

• wykonania wszystkich niezbędnych zabezpieczeń tymczasowych. 

• koszty zapewnienia nadzoru budowy (kierownik budowy, geodeta itd.) 

• koszty badań i sprawdzeń. 

b) Wykonawca w ramach gwarancji i świadczenia usług serwisowych winien przewidzieć w ofercie 
wszystkie koszty związane z usługą serwisową urządzeń, sprzętu i osprzętu, instalacji dostarczonych w 
wykonanych robotach budowlanych oraz produktów budowlanych wymagających czynności 
przeglądowych, regulacyjnych, konserwacyjnych w tym w szczególności: 

• przeglądy, 

• konserwacje, 

• własny serwis do wykonywania przeglądów, konserwacji, 

• utrzymywania urządzeń w pełnej gotowości, 

• części (pakiety serwisowe) i ich wymiana, 

• kontroli i sprawdzeń, 

• czyszczenia i dezynfekcji, 

• nastaw  i  regulacji, 
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• przyjazdów serwisowych na wezwanie telefoniczne Użytkownika 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we 
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy zgodnie   
z dokumentacją techniczną, przedmiarami, obowiązującymi przepisami i normami prawnymi mającymi 
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej i profesjonalnej 
wiedzy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z wytycznymi i zaleceniami 
Zamawiającego, uzgodnionymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5. Przy wykonywaniu robót budowlanych będą stosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania  
w budownictwie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, jak 
również do jej ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, a także od następstw nieszczęśliwych wypadków 
pracowników Wykonawcy przed terminem, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  Umowa ta nie może 
zawierać postanowień ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie kwoty do jakiej 
ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność  
m.in. za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 
przebywających w rejonie prowadzenia robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego 
związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy, 

c) szkody osobowe i majątkowe wobec osób trzecich, 

d) szkody wynikłe z nieterminowego wykonania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do : 

a) wykonania i utrzymania na koszt własny zaplecza budowy, w tym pomieszczenia magazynowe, biurowe, 
składowiska itp. 

b) ponoszenia kosztów utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu 
budowy, 

c) ponoszenia kosztów związanych z próbami, badaniami przewidzianymi Prawem Budowlanym, 
niezbędnymi do prawidłowego prowadzenia budowy i przekazania obiektów i terenu w użytkowanie, 

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i 
składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych 
urządzeń prowizorycznych na koszt własny, 

e) zapewnienia pełnej mobilności pojazdów pożarniczych na terenie JRG i prowadzenia prac budowlanych 
w sposób nie kolidujący z czynną operacyjnie jednostką straży pożarnej, 

f) do wykonania na swój koszt oznakowania na czas budowy oraz do bieżącego utrzymania tego 
oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót, 

g) utrzymania bezpieczeństwa, porządku, p.poż. i BHP na terenie budowy, 

h) skierowania pracowników do realizacji zamówienia odpowiednio przeszkolonych, 

i) uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

9. Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest dostarczyć: 

a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

b) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, 

c) inne wymagane Prawem Budowlanym protokoły, próby badań itp. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z ofertą. 

11. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały do zbadania na żądanie 
Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do  
sprawdzenia ciężaru, jakości i ilości zużytych materiałów. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych Ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępni 
im informacje wymagane tą Ustawą. 
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13. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 
a) CPV – 45000000-7 Roboty Budowlane, 

b) CPV – 45216121-8 Roboty Budowlane w zakresie obiektów Straży Pożarnej, 

c) CPV – 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 

d) CPV – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

 

IIIa. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności stosownie do zapisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974r. 
Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw 
członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników wykonujących prace fizyczne, na cały okres 
realizacji zamówienia. 

2) Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1) nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te 
osoby czynności w ramach realizacji umowy i najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności 
przez daną osobę  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ten fakt w postaci 
comiesięcznego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników biorących 
udział w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

3) Wykonawca w terminie do dnia 15 każdego miesiąca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, 
oświadczenie, o którym mowa w ust 2), za miesiąc poprzedni. 

4) Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni  
licząc od dnia tego wezwania przedłożyć dokumenty, o których mowa ust. 3).  

5) Obowiązek  zatrudnienia osób, o którym mowa w ust. 1) zostanie spełniony również poprzez 
zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie. 

6) Zapłata wynagrodzenia dla osób wymienionych w ust. 1) odbywać się będzie w systemie miesięcznym. 

7) Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób  na zasadach, o  których mowa w ust. 1) w terminie, o 
którym mowa w ust. 2) dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu 
zamówienia podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą  
regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak umowa Wykonawcy z Zamawiającym, by 
bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa 
w ust. 2), ust. 3), ust. 4). Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o 
podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu. 

8) Zatrudnienie przez podwykonawców  lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych w ust. 1) 
i ust. 2) osób do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1),  jest równoznaczne ze spełnieniem przez 
Wykonawcę  obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ust. 1) jedynie w odniesieniu do zakresu 
objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

9) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ust. 1) przez okres co najmniej 
30 dni Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia do czasu, w którym 
Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do  wykonywania zamówienia osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. 

10) W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku dostarczenia dokumentów,  o których 
mowa w ust. 2) lub ust. 3) lub ust. 4), Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego odpowiednio w 
ust. 2) lub ust. 3) lub ust. 4). 

11) Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach : 

a) Wykonawca przez okres co najmniej 2 miesięcy nie będzie wypełniał obowiązków wskazanych  
w  ust. 1) i ust. 2), 

b) Wykonawca uchyla się  od wypełnienia choćby jednego z obowiązków określonych w ust. 3) 
lub ust. 4). 

12) Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 
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13) W każdym przypadku, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od 
powzięcia przez stronę dokonującą odstąpienia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie. 

 

IIIb. Warunki gwarancji i rękojmi: 

 Zamawiający wymaga , aby okres gwarancji na: wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane 
urządzenia wynosił minimum 2 lata, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego. Dokumenty 
gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego. 

 W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia ofertowego  
do  bezpłatnego przeprowadzania napraw, serwisów oraz przeglądów technicznych instalacji i systemów 
zamontowanych w obiekcie podczas procesu inwestycyjnego, na które udzielił gwarancji wraz z niezbędnymi  
materiałami eksploatacyjnymi oraz do przeprowadzenia przed upływem okresu gwarancji szkoleń dla 
pracowników KM PSP  w zakresie przeprowadzania serwisów oraz przeglądów technicznych instalacji i systemów 
zamontowanych w obiekcie w ramach wynagrodzenia ofertowego. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 28 listopada 2019 r. 

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wspólnie z Zamawiającym ustali harmonogram realizacji robót. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni 
warunek jeżeli przedstawi oświadczenie o spełnieniu tego warunku – Załącznik nr 3b do SIWZ, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi informację  
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 500 000,00 zł. Powyższa 
informacja może być wystawiona nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:  

 
– wykonał, tj. zakończył w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną 
obejmującą swym zakresem wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych i ścian nośnych 
wraz z wykonaniem stropu o wartości inwestycji co najmniej  500 000,00 zł brutto. 

– dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - tj. osobami które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi  
i posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadają co najmniej 5 letni staż 
pracy w pełnieniu wskazanej funkcji (załącznik nr 7 do SIWZ): 

• kierownik budowy – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, 

• kierownik robót – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez 
osobę łączącą te funkcje, wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 

 

d) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
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2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa 
w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują 
zgodnie z pkt. V SIWZ. 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c 
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 3 niniejszej SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 

 

Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje \ nie przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.  
poz. 615); 

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w postaci: 
oświadczeń (poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy PZP) w zakresie wskazanym w rozdziale V i Va niniejszej  SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik 3a do SIWZ) oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik 3b do SIWZ).  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa  
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia.  

3. Zamawiający żąda / nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
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w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ / zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ 
dotyczące tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający żąda / nie żąda aby Wykonawca złożył odpowiednio w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym 
następujące oświadczenia oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 

b) wykaz wykonanych i zakończonych robót budowlanych określonych w punkcie V. 1. 2) c) zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do SIWZ, 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; 

c) wykaz osób określonych w punkcie V. 1. 2) c) , które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do SIWZ wraz z informacjami na temat: 

- ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 

- zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

- podstawy do dysponowania tymi osobami. 

d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie określonej w 
punkcie V. 1. 2) b). Powyższa informacja może być wystawiona nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5a:  

5.1. pkt a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

5.2. Dokument, o którym mowa w ust. 5.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5.1, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże 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 (wzór załącznik nr 5 
do SIWZ). 
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7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. 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". 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest tylko forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres:  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Bobrzańska 6a,  
61-248 Poznań. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@kmpsp.poznan.pl, a faksem na nr (61) 22-20-315. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający w razie wystąpienia potrzeby przewiduje zorganizowanie spotkania z wykonawcami – wizja 
lokalna. 

11. Wykonawca zainteresowany wizją lokalną składa pisemny wniosek do Zamawiającego o wyznaczenie 
terminu przeprowadzenia przedmiotowej wizji. 

12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych / merytorycznych – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego  
KM PSP w Poznaniu, 

2) w kwestiach formalnych / merytorycznych – Z-ca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego  
KM PSP w Poznaniu, 
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VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych) – przed upływem terminu składania ofert.   

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 89 1020 
4027 0000 1902 0049 9392 , z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr 
PT.2370.6.2019”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

IX.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie 
lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
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X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  
do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ  
i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza 
powierzyć Podwykonawcy; 

2) dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 

3) Zamawiający dopuszcza/zaleca złożenie załącznika nr 8 do SIWZ, tj.: oświadczenia w zakresie 
wypełnienia obowiązków informacyjnych przez Wykonawcę, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 
RODO – jeżeli dotyczy. 

2. Oferta musi być w formie papierowej oraz napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz parafowana 
przez osobę upoważnioną, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. 
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

8. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Wykonawca składa ofertę w kopercie zbiorczej (nieprzejrzystym opakowaniu), która powinna być 
zamknięta (zaklejona), zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem i oznaczona napisem: Przetarg 
nieograniczony – „Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – PT.2370.6.2019  oraz napisem „Nie 
otwierać przed dniem ……………………r. (wpisać wyznaczoną datę otwarcia) - godz. ….:….. (wpisać godzinę 

otwarcia)”. 

10. Koperta zbiorcza winna zawierać kopertę wewnętrzną z umieszczoną nazwą i siedzibą - adresem 
Wykonawcy oraz winna być oznaczona dopiskiem: „Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy 
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu”- 
PT.2370.6.2019. 

11. 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. 

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego: 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 

ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

Kancelaria Ogólna 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN 
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

21. Do oferty zaleca się 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. 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bobrzańskiej 6a w Sekretariacie Komendy do dnia 
otwarcia ofert, do godziny 1400 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale  
X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
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3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala narad / pomieszczenie nr 30 w dniu  
12.06.2019r., o godzinie 1415. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.kmpsp.poznan.pl informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym 
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto na realizację przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ. 

2. Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową – brutto i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Zamawiający przewiduje / nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach 
wymienionych w umowie. 

4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w  kryteriach: 

• Cena – max. 60% - 60 pkt., 

• Gwarancja i Serwis – max. 40% - 40 pkt (zgodnie z warunkami pkt. IIIb SIWZ – na wykonane roboty 
budowlane i zainstalowane urządzenia), 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena (C) 60% 60 

                             Cena brutto najtańszej oferty  

C = -----------------------------------------  x 60 pkt 

                            Cena brutto badanej oferty  

http://www.kmpsp.poznan.pl/


PT.2370.6.2019 

 

Strona 15 z 17 
 

Gwarancja (G) 
i serwis 

40% 40 

Liczba punktów za ocenę gwarancji  
w badanej ofercie 

G = ---------------------------------------------------------------- x 40 pkt 

Maksymalna liczba punktów za gwarancję  
spośród badanych ofert 

RAZEM max 100% 100 ──────────────────── 

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G  

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „CENA”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „GWARANCJA I SERWIS”, 

 

3. Ocena punktowa w kryterium „CENA” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej 
przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

4. Wyliczenie i przyznanie punktacji każdej z ofert za zaproponowany okres gwarancji na wykonane roboty 
budowlane i zainstalowane urządzenia w następujący sposób: 

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia  - 40 %, 

– 2 lata - 5 pkt 

– 3 lata - 10 pkt 

– 4 lata - 30 pkt 

– 5 lat lub więcej - 40 pkt 

Oferty zawierające okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia krótszy niż  
2 lata  zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ, natomiast w przypadku ofert zawierających okres gwarancji 
na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia 5 lat  i dłuższy, do wyliczenia i przyznania ofercie 
punktacji za zaoferowany okres gwarancji przyjęte zostanie 5 lat.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane  
i zainstalowane urządzenia, zamawiający uzna, że zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 2 lata. 

 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (zdobędzie 
najwięcej punktów) w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

8. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

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

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
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zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie – dla każdej z części, dla których złożono ofertę.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2016 r., poz. 
359). 

3. Zamawiający nie wyraża /wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 
2 ustawy PZP. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego 
żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, 
niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego 
jest uzasadnione czy nie. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

7. 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. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione 
zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ. Wzór umowy, 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod 
warunkiem podpisania stosownego aneksu. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 
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Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy stanowiącym  
załącznik nr 4 do SIWZ. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 

 

…………………………………………………… 
(podpis Przewodniczącego komisji przetargowej) 


