Ogłoszenie nr 521170-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach: „Modernizacja obiektów
KW PSP Katowice ul. Wita Stwosza 36 do potrzeb ośrodka szkolenia”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
krajowy numer identyfikacyjny 17357400000000, ul. ul. Wita Stwosza 36 , 40-042 Katowice,
woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 215 000, e-mail straz@katowice.kwpsp.gov.pl, faks
326 215 115.
Adres strony internetowej (URL): http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_30_tys_euro.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Tak
http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_30_tys_euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_30_tys_euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Zamawiającego
Adres:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 40-042 Katowice, ul. Wita
Stwosza 36

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja obiektów KW PSP
Katowice ul. Wita Stwosza 36 do potrzeb ośrodka szkolenia”
Numer referencyjny: WT-I.2370.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac budowlanych związanych z
modernizacją obiektów KW PSP w Katowicach w ramach inwestycji pn:“ Modernizacja obiektów
KW PSP Katowice ul. Wita Stwosza 36 – przebudowa obiektu KW PSP do potrzeb ośrodka
szkolenia“. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45216121-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45111300-1
45453000-7
45421000-4
45430000-0
45442100-8
45223110-0
45330000-9
45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 844543,59
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 6 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Zamawiający żąda od Wykonawców spełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a
Ustawy PZP
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.1.1. W zakresie sytuacji ekonomicznej należy spełnić następujące
warunki: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: - wykaże że dysponuje co najmniej kwotą: 800
000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), - wykaże że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 800 000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych).
Dowodami potwierdzającymi powyższe będzie przedstawienie: - informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu; - opłaconą aktualną polisę a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 5.1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania
zamówienia, należy spełnić następujące warunki: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli
wykaże, że wykonał minimum jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze o wartości min.
800 000,00 zł. brutto obejmującą swym zakresem robotę budowlaną polegającą na wykonaniu
instalacji elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do
wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały
wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się dwoma robotami w tym
jedną robotą budowlaną o podobnym charakterze o wartości minimum 500 000,00 zł oraz jedną
robotą budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych i niskoprądowych o
wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do wskazanych pozycji załączeniem
dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały wykonane w sposób należyty i
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami potwierdzającymi,
czy zamówienie zostało wykonane należycie, są: - poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z
przyczyn uzasadnionych o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie zobowiązany
jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane. W razie
konieczności, szczególnie gdy wykaz zamówień lub dowody potwierdzające należyte
wykonanie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający
może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było
wykonywane lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym
punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs NBP, z
dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. W wykazie należy podać tylko i
wyłącznie takie roboty, które spełniają powyższe wymagania. 5.1.3 W zakresie dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami Wykonawca spełni powyższy warunek,

jeżeli wykaże, że dysponuje zdolnymi do wykonania zamówienia osobami, tj.: - co najmniej
jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej potwierdzone zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego lub mogącym uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz.42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Kierownik budowy musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi, - co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia w części dot.
instalacji elektrycznych, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych potwierdzone
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego lub mogącym
uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z
2001 r. nr 5, poz.42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Spośród wymienionych
osób funkcję kierownika budowy będzie pełniła osoba posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający dopuszcza
łączenie kilku funkcji przez jedną osobę (w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów
wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji i doświadczenia). Wykonawca może w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 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.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od
Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona następujących dokumentów: 6.15. Wykaz
prac: minimum jedna robota budowlana o podobnym charakterze o wartości min. 800 000,00 zł.
brutto obejmującą swym zakresem robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji
elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do wskazanych
pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały wykonane w
sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się dwoma robotami w tym jedną robotą
budowlaną o podobnym charakterze o wartości minimum 500 000,00 zł oraz jedną robotą
budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych i niskoprądowych o wartości
minimum 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz do wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich
dotyczących, określających czy prace te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 6.16. Wykaz osób - zdolnych do wykonania
zamówienia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku.
Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia według wzoru zgodnie z treścią
załączników nr 2 i 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. Dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia należy w terminie składania ofert złożyć
uzupełnione dokumenty: - Druk „Formularz oferty” – Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Dokument określający zasady reprezentacji - osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres
umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu” – wzór w Załączniku
nr 2 do niniejszej SIWZ. - „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” –
wzór w Załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ, zwane dalej Oświadczeniami, - Dowód wniesienia
wadium. 6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób

fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa taką informację w w/w
Oświadczeniach. 6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
Oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.4. Jeżeli
wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których
polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne Oświadczenia dla tych
podwykonawców. 6.5. Dokumenty wskazane w pkt 6.2., 6.3., 6.4., muszą potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, 6.6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - Załącznik nr 7 do
niniejszej SIWZ. 6.7. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Po ocenie ofert Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najwyżej oceniona, zostanie wezwany do przedstawienia
Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających złożone
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu). W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy
którego oferta została najwyżej oceniona następujących dokumentów: 6.7.1. Informacja z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.7.2.
Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.7.3. Zaświadczenie
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.7.4.
Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywną, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności; 6.7.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6.7.6. Oświadczenie
Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 2016 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r., poz 716);
6.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. 6.9. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych,
zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega, do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.10. Pełnomocnictwo
udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.11. W przypadku składania oferty wspólnej przez
kilka podmiotów każdy z wykonawców składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć:

a) Komplet dotyczących go dokumentów wymienionych w pkt. 6.7.1 - 6.7.6. b) Oświadczenie o
przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust.1 pkt. 23 ustawy PZP – wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 6.12.
Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców,
składane są w oryginale. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda od
Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona następujących dokumentów: 6.13.
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na kwotę minimum 800
000,00 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych). 6.14. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 800 000,00 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełniania
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona
następujących dokumentów: 6.15. Wykaz prac: minimum jedna robota budowlana o podobnym
charakterze o wartości min. 800 000,00 zł. brutto obejmującą swym zakresem robotę budowlaną
polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300
000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz do wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących,
określających czy prace te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca
wykaże się dwoma robotami w tym jedną robotą budowlaną o podobnym charakterze o wartości
minimum 500 000,00 zł oraz jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji
elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do wskazanych
pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały wykonane w
sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz

należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 6.16. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające
spełnienie tego warunku. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do
niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu określonych w SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy którego oferta została
najwyżej oceniona następujących dokumentów: 6.17. Dokument gwarancyjny dla prac i
urządzeń - wg Załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ. 6.18. Kosztorys ofertowy w formie własnego
dokumentu sporządzonego metodą uproszczoną zgodnie z układem i kolejnością przedstawioną
w przedmiarach robót. 6.19. Ogólne warunki umowy (zaparafowane) - Załącznik nr 5 do
niniejszej SIWZ, 6.20. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej,
składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 6.21. Za oryginał
uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6.22. Potwierdzenia za
zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6.23. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.24. Brak jakiegokolwiek z wyżej
wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w formie niewłaściwej (np.
niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26
ust. 3 ustawy PZP). 6.25. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami
mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków
oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane przez
Zamawiającego informacje. 6.26. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży
oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty,
zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać
odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.). Zamawiający
może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Wykonawca oświadcza spełnienie powyższych warunków wypełniając oraz podpisując
załącznik nr 1 do SIWZ "Formularz oferty"
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy przystępującego do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00
zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formie jak
określono w art.45. pkt. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na
rachunek bankowy Zamawiającego - NBP o/o Katowice, nr: 38 1010 1212 0050 1813 9120
0000, z dopiskiem: Wadium dla zamówienia: „Modernizacja obiektów KW PSP Katowice ul.
Wita Stwosza 36 do potrzeb ośrodka szkolenia” 3. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert 4. We
wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę jest wymagane przez Zamawiającego ale niewystarczające do stwierdzenia
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. W przypadku wnoszenia wadium w
formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w biurze podawczym Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40-042

Katowice a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do
oferty. Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest
związany ofertą. 6. Krajowi i zagraniczni wykonawcy wnoszą wadium w PLN. 7. W przypadku
wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia
dokonania przelewu bankowego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza a
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium
wniesiono w pieniądzu, zwraca się 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. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z zapisami ustawy
PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Warunki gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający informuje, że postanowienia zawarte w „Ogólnych warunkach umowy” –
Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz dane przedstawione w ofercie Wykonawcy, będą
wprowadzone do treści umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu. 2. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie co do treści „Ogólnych warunków
umowy” w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień oferty i SIWZ. 3. Wprowadzenie
zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te
nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy PZP, a potrzeba ich wprowadzenia może
wynikać w sytuacji gdy: a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
mających wpływ na realizację zamówienia, b. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu
pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony, c. zaistnieją zdarzenia siły wyższej, niezależne od stron umowy, które
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia
zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę
wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź,
zamieszki, itp. d. zaistnieją, po stronie Zamawiającego, okoliczności od niego niezależne
powodujące konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, e. zaistnieją po stronie
Zamawiającego, okoliczności powodujące ograniczenie zakresu ilościowego lub rzeczowego
przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia. f. zmienią się osoby wskazane przez
Wykonawcę do realizacji zadania (dotyczy poszczególnych części zadania) – jedynie w
uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem że osoby te będą miały
wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie nie mniejsze niż osoby wymieniane. g. w przypadku
zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności,
sprawności lub przeznaczenia, albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań
przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie. h. w przypadku
obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy z powodu zakończenia
produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza
się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy, pod
warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności

wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od
pierwotnego. i. nastąpią zmiany danych teleadresowych określonych w umowie 4.
Niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu
umowy. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1a PZP
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