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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 
KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z 
DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
zmianami). 

 

 

Numer sprawy: 15/2016 

  
Nazwa i adres zamawiającego: 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 
KLISINO 100 
48-118 LISIĘCICE 
tel. 77 485-75-93 

www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl 
 

  

Określenie trybu zamówienia: 
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY 
OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 

R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami). 
 

 

 Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego Dom 
Pomocy Społecznej w Klisinie, 48-118 Lisięcice, na pisemny wniosek lub na stronie 
internetowej:  www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl 

 
 

Osoba do kontaktów:  
           w sprawie dokumentacji przetargowej:  

1. Grzegorz Madera, Piotr Kamiński  (077) 485-75-93 

              
             w sprawie przedmiotu zamówienia : 

1. Grzegorz Madera, Piotr Kamiński  (077) 485-75-93 

  

1.  Przedmiot zamówienia: 

 
„Remont instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie 

 Filia w Dzbańcach ” 
 
 
        
(CPV 45000000-7) Roboty budowlane    
(CPV 45312100-8) Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  

        

http://www.bip.dps-klisino.pl/
http://www.bip.dps.powiatglubczycki.pl/
http://www.bip.dps-klisino.pl/
http://www.bip.dps.powiatglubczycki.pl/
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Opis przedmiotu zamówienia. 
Prace polegają na remoncie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w 

Klisinie Filia w Dzbańcach  w budynku głównym i pawilonie mieszkalnym. 

Zakres prac:  
- demontaż istniejącej instalacji, 
- montaż instalacji przewodowej, 
- montaż instalacji sygnalizacji pożaru, 
- uruchomienie instalacji 
- wykonawca opracuje dokumentację techniczną powykonawczą , przeszkoli 

użytkownika w zakresie dokumentacji 
- i inne 

Szczegółowe informacje znajdują się w projekcie budowlanym , specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. 
Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca :  

- przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z zakresem robót stanowiących 
przedmiot zamówienia , 

        -    zapoznania się z dokumentacją projektowa w siedzibie zamawiającego 
  przed przystąpieniem do przygotowania oferty. 
Miejsca wykonywania prac: 
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach – budynek główny, pawilon mieszkalny 
Dzbańce, 48-140 Branice 
 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp nazwy materiałów budowlanych, 
wyposażenia, sprzętu (typ, model, nazwa producenta) użyte w dokumentacji technicznej są 
nazwami pomocniczymi i przykładowymi dla wykonawców. W związku z powyższym 
zamawiający dopuszcza i/lub równoważne materiały budowlane, wyposażenie, sprzęt, 
spełniające parametry podanych przykładowo materiałów. 
 
Dopuszcza się  zaoferowanie  innego, równoważnego systemu sygnalizacji pożaru z 
zachowaniem poniższych warunków: 

- spełnienie wymagań określonych w dokumentacji technicznej, 
- zastosowanie sytemu fabrycznie nowego, posiadającego aktualny certyfikat CNBOP, 

opracowanie projektu technicznego wykonawczego zatwierdzonego przez rzeczoznawcę 
właściwego ds. zabezpieczeń ppoż. przed przystąpieniem do przetargu i dołączenie go do 
oferty. 

Warunki wykonania robót: 
-przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i 
zasadami bhp, 
-przedmiot zamówienia należy realizować z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami technicznymi, standardami i etyką zawodową, 
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-wykonawca przyjmujący zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia jest 
odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową ,ofertą i umową.  
-wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków zamawiającego oraz specyfikacji, 
-prace powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez 
Polskie Normy. 
-dokumentacja techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej 
specyfikacji i stanowi jej integralną część, 
-wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do 
sporządzenia, przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
Plan ma uwzględniać specyfikę terenu i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ 
sporządza się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały potrzebne do wykonywania 

zamówienia . 
-dobrane i użyte materiały muszą posiadać udokumentowane, stosowne świadectwa i 
certyfikaty, dopuszczające ich użycie zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, 
-wymaga się, aby wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne 
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, 
-wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania załączonej dokumentacji projektowej tylko i 
wyłącznie w celu sporządzenia oferty a w przypadku zawarcia umowy do wykonania 
zamówienia.   
-wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu 
robót i wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami i gotowości odbioru 
końcowego. 
-wszyscy pracownicy (Wykonawcy, podwykonawcy i dalszych podwykonawców) posiadają 
aktualne szkolenie bhp, aktualne badania lekarskie i inne uprawnienia i kwalifikacje 
odpowiednie do zajmowanego stanowiska. 
-Stosowany i wykorzystywany przez (Wykonawcę, podwykonawcę i dalszych 
podwykonawców) sprzęt, maszyny i urządzenia są sprawne technicznie, posiadają aktualne 
przeglądy dopuszczające do pracy. Pracownicy  zostali zapoznani z instrukcjami obsługi i 
sposobem zachowania się w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych. 
 
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
 
2.1 Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych 
 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
2.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień , o których mowa w art.  

67 ust.1 pkt 6 i 7 
 
2.3 Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.  
Brak informacji oznaczać będzie, ze wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 
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2.4. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
 
        2.4.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: 
- montaż kompaktowej centrali alarmowej, montaż czujek pożarowych, 
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący w/w zakres prac 
będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz.1502 z póź.zm) 
Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia 
oświadczenia w zakresie zatrudnienia w/w osób do realizacji prac. 
 

       Pozostałe informacje zawiera załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy. 

 

 

3.Termin wykonania zamówienia:  
 
     od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2016 roku  
 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 1 ) nie podlegają wykluczeniu;  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie podlegają 
wykluczeniu    na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. 

       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie podlegają  
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5pkt .1 PZP. 

  
 2 ) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów.  

             Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie    
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ oraz warunek 
ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca , którego oferta została najwyżej oceniona 
wykaże się posiadaniem pozwolenia Prezesa PAA na odbiór i instalowanie 
jonizacyjnych czujek dymu  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
   Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie  

spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ 
      c ) zdolności technicznej lub zawodowej.  
          Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie     
           spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ oraz 

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca którego oferta została 
najwyżej oceniona przedstawi wykazu robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
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rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  inne dokumenty;– 
załącznik nr 5 

Wykonawca wykaże, że wykonał w obiekcie co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji sygnalizacji pożaru o łącznej  
wartości nie mniejszej niż 90 000,00  zł brutto . Wykonawca obowiązany jest 
załączyć do wykazu dowody wystawione przez wymienionych w wykazie 
odbiorców, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 

Dowodami o których mowa w pkt. 1 ppkt.2 c) są: 
            a) poświadczenia, 
            b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a. 
                 -Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca którego oferta została 

najwyżej oceniona  przedstawi  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 niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6  

    Wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji co najmniej: 
- 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz 
posiada doświadczenie w nadzorowaniu robót z tego zakresu. 
Doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie montażu instalacji sygnalizacji    
pożaru, oraz uprawnienia budowlane w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

- 1 osobę, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D” urządzeń,  instalacji  
i sieci elektroenergetycznych o napięciu do  1kV 

 
 

5. 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 oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 
którym mowa w rozdz. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te 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. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. 5 
ust. 1 niniejszej SIWZ / zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o 
którym mowa w rozdz. 5 ust.1 niniejszej SIWZ. 

 
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. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 5 ust. 1 
niniejszej SIWZ.  

 
5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o    działalności gospodarczej 

b)  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  
inne dokumenty;– załącznik nr 5 
a) Wykonawca wykaże, że wykonał w obiekcie co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji sygnalizacji pożaru o łącznej  
wartości nie mniejszej niż 90 000,00  zł brutto . Wykonawca obowiązany jest 
załączyć do wykazu dowody wystawione przez wymienionych w wykazie 

odbiorców, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 
 

         Dowodami o których mowa  są: 
a) poświadczenia, 
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b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 
mowa w pkt. a. 

             c)  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 niezbędnego do wykonywania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 i załącznik nr 7 

    Wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji co najmniej: 
- 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz 
posiada doświadczenie w nadzorowaniu robót z tego zakresu. 
Doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie montażu instalacji sygnalizacji    
pożaru, oraz uprawnienia budowlane w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

- 1 osobę, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D” urządzeń,  instalacji  
i sieci elektroenergetycznych o napięciu do  1kV 

 d) wykonawca  wykaże, że posiada pozwolenia Prezesa PAA na odbiór i instalowanie 
jonizacyjnych czujek dymu 

 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do 
oferty składanej wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich 
składających ofertę wspólną. 
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
4. Przy ocenie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zamawiający będzie oceniał każdego z 
wykonawców w zakresie spełniania warunków dotyczących statusu prawnego. Natomiast 
warunki materialne w zakresie zdolności ekonomocznej, finansowej oraz technicznej będą 
oceniane poprzez spełnienie tych warunków przez niektórych z tych wykonawców, tak 
jednak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia były spełnione łącznie. W związku z powyższym oferta składana 
przez wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia winna zawierać: 
1) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 5 ust. 1, i ust.5 ppkt. a) SIWZ 
dla każdego partnera konsorcjum osobno, 
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia są 
zobowiązani przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 
W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani 
przedstawić zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swej treści co 
najmniej następujące postanowienia: 



Nr sprawy: 15/2016 

 

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie 8 

a) zawiązania porozumienia na czas nie krótszy niż czas trwania umowy o zamówienie 
publiczne, 
b) wskazanie pełnomocnika, 
c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, 
d) zakaz zmiany partnerów (wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie 
publiczne w trakcie jego obowiązywania.  
 
 

7. Zawartość oferty. 
 
7.1 Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

Nazwa dokumentu 
 

Wymagany dokument Nr załącznika SIWZ 

Formularz ofertowy Załączony formularz ofertowy + kosztorys 
 

Zał. nr 1 

Oświadczenie Oświadczenie dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania    
 

Zał. nr 2 

Oświadczenie Oświadczenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu  

Zał. nr 3 

Pełnomocnictwo 
(jeżeli dotyczy) 

Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy 
wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 
określające jego zakres i podpisane przez 
osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy 

 

Projekt techniczny 
(jeżeli dotyczy) 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez zamawiającego, 
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego z zachowaniem poniższych 
warunków: 

- spełnienie wymagań określonych w 
dokumentacji technicznej, 

- zastosowanie sytemu fabrycznie 
nowego, posiadającego aktualny 
certyfikat CNBOP, 

opracowanie projektu technicznego 
wykonawczego zatwierdzonego przez 
rzeczoznawcę właściwego ds. zabezpieczeń 
ppoż. przed przystąpieniem do przetargu i 
dołączenie go do oferty. 

 

 

7.2 Wykonawca  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej  informacji 
przez Zamawiającego dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 



Nr sprawy: 15/2016 

 

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie 9 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

Oświadczenie  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.  

Zał. nr 5 

 
7.3 Wykonawca przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

Wymagany dokument Nr załącznika 
SIWZ 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o    
działalności gospodarczej 

 

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty; 
Wykonawca wykaże, że wykonał w obiekcie co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na wykonaniu instalacji sygnalizacji pożaru o łącznej  wartości nie mniejszej niż 
90 000,00  zł brutto . Wykonawca obowiązany jest załączyć do wykazu dowody 
wystawione przez wymienionych w wykazie odbiorców, określające czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 
 

5 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 Wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji co najmniej : 
- 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz posiada 
doświadczenie w nadzorowaniu robót z tego zakresu. 
Doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie montażu instalacji sygnalizacji    pożaru, 
oraz uprawnienia budowlane w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
- 1 osobę, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D” urządzeń,  instalacji  
i sieci elektroenergetycznych o napięciu do  1kV 

6 
 

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 

7 
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do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
(Jeżeli dotyczy) 

Pozwolenie Prezesa PAA na odbiór i instalowanie jonizacyjnych czujek dymu  
 

 

 

 

  

8. Informacja na temat wadium: 
      
   8.1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art. 45 ust. 1 Pzp jest 
zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 
00/100) do dnia 15.11.2016r. roku do godz. 11:45 
8.2. Wadium winno obejmować cały okres związania z ofertą. 
8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych 
w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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. Nr 
42, poz. 275 z póź. zm.) 
8.4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia 
innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 
8.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy zamawiającego: Nr konta 73 1020 3714 0000 4902 0012 8355 do dnia 15.11.2016r. 
do godz. 11:45 (jest to termin, do którego wadium powinno znajdować się na koncie 
zamawiającego). Zamawiający za datę wniesienia wadium uważa datę uznania wskazanego 
rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto 
zamawiającego w określonym terminie). 
Za skuteczność operacji (przelewu) odpowiada wykonawca. 
8.6. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
Będą one zwrócone wraz z ewentualnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 
8.7. Pozostałe formy wadium (gwarancje i poręczenia) powinny być zdeponowane w kasie 
zamawiającego do dnia 15.11.2016 roku do godz. 11:45 
8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a Pzp. 
8.9 Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
8.11. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z 
postępowania, wniosku o zwrot wadium jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do 
wniesienia protestu. 
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8.12. Jeżeli 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 oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
8.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 
 
9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: 

 

 

  Nr Kryterium Waga 
1 Cena (koszt) 60% 
2 
 

Gwarancja  40% 
 

 
Ocena punktowa za kryteria będzie liczone wg następujących wzorów: 

 
Nr kryt. Wzór 

 

Wartość punktowa oferty – W 
W = ( C min./C bad. ) x 0,6 x 100 + ( G bad./ G max. ) x 0,4 x 100 
gdzie: 
- C min. - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert 
- C bad. – cena badanej oferty 
 
- G bad. - gwarancja badanej oferty 
- G max. – najwyższa gwarancja spośród wszystkich złożonych ofert 
 

Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
 

 
 

K R Y T E R I U M :  c z a s  g w a r a n c j i  w  
m i e s i ą c a c h  

(Minimum 36 miesięcy) 

ocena 
w punktach 

1. Gwarancja od 36 do 48 miesięcy 10 

2. Gwarancja od 49 do 60 miesięcy 20 

3. Gwarancja od 61 do 73 miesięcy 40 
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Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych  punktów 
w oparciu o ustalone kryteria)  zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe   oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilościa uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 

Zamawiający wymaga minimalny okres gwarancji 36 miesięcy . 
 

 

10. Miejsce i termin składania ofert: 
W siedzibie Zamawiającego:  
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 
48-118 LISIĘCICE 
Sekretariat pok. Nr 1 
 
w terminie do 15.11.2016 r.  
do godz. 11.45 

Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i złożona na piśmie pod 
rygorem nieważności. Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczony przez wykonawcę. 

11. Termin i miejsce otwarcia ofert: 
Siedziba Zamawiającego: 
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE 
48-118 LISIĘCICE 
Sala konferencyjna  
 
w dniu 15.11.2016 r. o godz. 12.00 

12. Termin związania ofertą: 
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  
 
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz wyboru najkorzystniejszej 
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
            
14. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
  
15. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, ze 
wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 
 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w BZP na portalu UZP nr 332767-2016 z dnia 2016-10-28 

Klisino, 28-10-2016r.                                                                          
 

……………………………………….. 

                                                                                                                  Dyrektor 
                                                                                                                 mgr Małgorzata Krywko-Trznadel 
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