Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.szamotuly.psp.wlkp.pl

Szamotuły: termomodernizacja budynku Komedy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w
Szamotułach
Numer ogłoszenia: 185842 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej , ul. Obornicka 10, 64-500
Szamotuły, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 29 211 38, faks 0-61 29 211 38.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.psp.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: termomodernizacja budynku Komedy
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szamotułach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: NAZWA ZAMÓWIENIA:
Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szamotułach
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych
polegających na termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w
Szamotułach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace remontowe i renowacyjne: 1.
MontaŜ rusztowania zewnętrznego. 2. DemontaŜ istniejącej instalacji odgromowej i montaŜ nowej. 3.
Roboty demontaŜowe. 4. Docieplenie ścian. 5. Docieplenie ścian fundamentowych. 6. Docieplenie dachów.
7. Docieplenie stropu w garaŜu. 8. Roboty blacharsko-dekarskie. 9. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
10. Odnowienie ścian. 11. Roboty uzupełniające. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia
zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
UWAGA: z przedmiotu zamówienia zostają wyłączone roboty budowlane dotyczące istniejącego budynku
garaŜowo-warsztatowego..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone jeŜeli: 1)
polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe tj. robót
budowlanych, które zostały opisane w dokumentacji projektowej, 2) zamówienia uzupełniające są
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 3) wartość zamówień uzupełniających nie
przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, 4) zostaną udzielone w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0,
45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6,
45.11.10.00-8, 45.23.32.22-1, 45.26.12.10-9, 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4, 45.45.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium, w
wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Forma wadium: 1) Wadium moŜe być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pienięŜnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 2) W
przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)
oznaczenie beneficjenta gwarancji wierzyciela z tytułu poręczenia (Zamawiającego), oznaczenie
zobowiązanego (Wykonawcy), oznaczenie gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin waŜności gwarancji/poręczenia, e)
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów naleŜących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co powodowało brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. f)
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania
umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
lub zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 3) Wadium nie moŜe
zawierać postanowień sprzecznych z SIWZ oraz przepisami prawnymi. 3. Termin i miejsce wniesienia
wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku gdy Wykonawca
wnosi wadium w pieniądzu winien wpłacić je na konto Zamawiającego. Za termin wniesienia wadium w
formie pienięŜnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3) W przypadku wniesienia
wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał poręczenia lub gwarancji naleŜy dołączyć do

oferty lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego - sekretariat. 4. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca
wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeŜeniem ust. 6. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) JeŜeli wadium wniesiono w
pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Ponowne wniesienie
wadium: Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 4, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Utrata
wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie złoŜył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o
tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia publicznego moŜe ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę i
doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum trzy
zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane dotyczące termomodernizacji
budynku (obejmująca m.in. ocieplenie ścian i dachów oraz wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej) o wartości kaŜdej z robót co najmniej 500 000,00 zł netto.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złoŜenie oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia publicznego moŜe ubiegać się Wykonawca, który 1) Spełnia
warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
Kierownik Budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5
lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych).
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze
zm.). 2) Spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniał
średnio rocznie minimum 30 osób, w tym minimum 3 osoby personelu kierowniczego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia publicznego moŜe ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
•

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

•

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złoŜenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych
lub
wykonanych
nienaleŜycie
trzy zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane dotyczące termomodernizacji
budynku (obejmująca m.in. ocieplenie ścian i dachów oraz wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej) o wartości kaŜdej z robót co najmniej 500 000,00 zł netto;

•

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli 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, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
Ŝe:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11
ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy
kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
•

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność
musi zostać poświadczona przez wykonawcę na Ŝądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca ponadto przedkłada: 1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 IDW). 2) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy
Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr
8 IDW) lub inne dokumenty udowadniające, Ŝe Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŜytego wykonania zamówienia, oraz Ŝe stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące
informacje: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób ich wykorzystania
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3)

Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w
przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania
wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•

1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian treści umowy za zgodą
Zamawiającego. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, Ŝe umowa podlega uniewaŜnieniu w
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów
charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiany producenta
materiałów budowlanych, urządzeń lub wyposaŜenia, 3) zmiany wymiarów, połoŜenia lub wysokości części
robót budowlanych, 4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 5) zmiany terminów
określonych w § 6 umowy, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne osoby legitymujące się co najmniej równowaŜnymi uprawnieniami, 7) zmiany podwykonawców,
których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. 5. JeŜeli zmiana, o której mowa
w ust. 4 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany - jeŜeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis
proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać
dokonane, jeŜeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niŜej wymienione okoliczności: 1) rezygnacja przez
Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych, 2) obniŜenie kosztu wykonania robót
(wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji (uŜytkowania) obiektu, 3) poprawa wartości lub
podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 4) zmiany obowiązujących przepisów, 5)
podniesienie wydajności urządzeń, 6) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 7) usprawnienia lub
podniesienie walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie uŜytkowania obiektu, 8) opóźnienia,
utrudnienia, zawieszenia robót powstałe w wyniku: a) przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, innego
wykonawcy zatrudnionego na terenie placu budowy lub gestorów sieci infrastruktury technicznej, których
działania są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków pogodowych lub

gruntowych uniemoŜliwiających realizację umowy zgodnie z przyjętą technologią, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy, c) realizacji robót
powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i
uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień
dodatkowych, i/lub uzupełniających, d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, e)
działania siły wyŜszej (np. klęski Ŝywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania robót, f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania naleŜytej staranności, W takiej sytuacji minimalny okres przesunięcia
terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 9) zaistnienie nieprzewidzialnych w
umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a takŜe innych przeszkód lub skaŜeń
uniemoŜliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. 7. Podstawę obliczenia
kosztów zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4 stanowi kosztorys ofertowy Wykonawcy złoŜony przed
podpisaniem umowy lub nowy kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz
danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych przez Wykonawcę do sporządzenia oferty niniejszego
zamówienia, ale nie większych niŜ ostatnie aktualne średnie ceny publikowane w SEKOCENBUD. 8.
Zakazuje się zmiany umowy, jeŜeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 9.
Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5 wymaga zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej
pod rygorem niewaŜności, za wyjątkiem zmiany określonej w ust. 4 pkt. 4 w zw. z ust. 6 pkt. 1.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szamotuly.psp.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szamotułach ul. Obornicka 10, 64-500 Szamotuły.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015
godzina 12:30, miejsce: siedziba Zamawiającego - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

