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Ogłoszenie nr 501985-N-2019 z dnia 2019-01-09 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym - Etap IV
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
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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 Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, krajowy numer
identyfikacyjny 9236556600000, ul. ul. Laskowicka 2 , 86100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska, tel. 523 311 444, e-mail s.kulesza@plusnet.pl, faks 523 332 170.
Adres strony internetowej (URL): www.kppspswiecie.pl
Adres profilu nabywcy:
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):
Jednostka Samorządu Terytorialnego
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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
www.kppspswiecie.binp.info/kppspswiecie/

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:
Nie
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego lub osobiście
Adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, ul. Laskowicka 2, 86 - 100 świecie

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym - Etap IV
Numer referencyjny: PT.2370.1.2019.SK
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 „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym - Etap IV” o parametrach i w zakresie
obejmującym wykonanie następujących robót: 1. W zakresie branży instalacji C.O. i C.T. 2. W zakresie
branży budowlanej. 3. W zakresie branży sanitarnej. 4. W zakresie branży wentylacyjnej. Szczegółowy
zakres prac zawarty został w załączonych do SIWZ kosztorysów nakładczych i dokumentacji
projektowej. UWAGA! W wycenie należy uwzględnić takie materiały podstawowe i wykończeniowe
(we wszystkich branżach), które pozwolą otrzymać finalny produkt o standardzie i parametrach
określonych w dokumentacji projektowej. Przedstawione w kosztorysie materiały i urządzenia oraz ich
znaki towarowe i nazwy własne traktowane są, jako przykładowe. „MATERIAŁY I URZĄDZENIA
UŻYTE DO WYKONANIA ZADANIA MAJĄ BYĆ CO NAJMNIEJ RÓWNOWAŻNE LUB
WYŻSZE” pod względem cech technicznych i jakościowych do materiałów i urządzeń
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przedstawionych w kosztorysie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy europejskie
lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te
normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w
kolejności: - europejskie aprobaty techniczne, - wspólne specyfikacje techniczne, - normy
międzynarodowe, - inne techniczne systemy odniesienia ustalone przez europejskie organy
normalizacyjne.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45210000-2
45300000-0
45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(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:

lub dniach:

lub
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data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-30

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie opłaconej
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż równowartość 1.000.000,00 PLN.
Wykonawca wykaże także posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie
mniejszą niż równowartość 1.000.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. Posiadał wiedzę i doświadczenie
niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum: - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie budynków o parametrach, charakterze i
stopniu trudności wykonania zbliżonej do przedmiotowej strażnicy oraz wartości brutto co najmniej
3.000.000,00 PLN 2. Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:
-kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Osoba ta musi
posiadać min. 3 letnie doświadczenie zawodowe (okres od dnia uzyskania uprawnień) jako
kierownik budowy lub zastępca kierownika budowy; - kierownikiem robót posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych;
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku
osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie
uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
r., poz. 65 ze zm.). 3. Dysponował odpowiednim potencjałem technicznym tj. co najmniej: -koparko
– ładowarką – 1 szt. - transportem kołowym 5-10 ton – 1 szt., - samochód samowyładowczy 5 ton –
1 szt. - transport kołowy – 2 szt., - żuraw samochodowy 4 t – 1 szt., - samochodem skrzyniowym
5-10 ton – 1 szt.
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: 3.2. Zamawiający wymaga na czas realizacji zamówienia zatrudnienia przez
Wykonawcę 12 osób do czynności niezbędnych do wykonania zamówienia na podstawie
przedmiaru robót. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni w/w osoby na czas realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego
zatrudnienia w to miejsce innej osoby. 3.2.1. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy na zadanie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oświadczenia, że w/w osoby są zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy z uwzględnieniem minimalnego
wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. 3.2.2. Zamawiający na
każdym etapie realizacji zamówienia będzie mógł zażądać od Wykonawcy, aby przedłożył on
dokumenty potwierdzające zatrudnienie w/w osób, w tym: kopii umów o pracę, dowody
odprowadzenia składek ZUS, oświadczenia od zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia.
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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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:
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:
6.5.1.1. W zakresie zdolności technicznej, zawodowej i finansowej: 6.5.1.1.1. wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, 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. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr
5 do SIWZ. 6.5.1.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności do kierowania 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. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6
do SIWZ. 6.5.1.1.3. wykazu sprzętu (narzędzi i urządzeń), dostępnych Wykonawcy robót
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budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z in formacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami. Wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 6.5.1.1.4. opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia oraz informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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
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
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium
wynosi 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł i 00/100). 8.2. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach
ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKO BP Nr 79 1020 5040 0000 6902 0170 8411 z
dopiskiem: „Wadium na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Świeciu wraz z zapleczem użytkowym – Etap IV” Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód
wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas
uznania wymaganej kwoty na rachunku zamawiającego. 1.1. Wadium wniesione w formie innej niż
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pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 1.2. Wadium wnoszone w formie
gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1.2.1. być wystawione na Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, ul. Laskowicka 2, 86 – 100 Świecie, 1.2.2.
zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, 1.2.3. okres
ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem
ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 1.3. Zamawiający zwróci wadium na zasadach
określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy
podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium.

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
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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) Nie
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:
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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

okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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):
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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:
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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:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1.
Zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) o okres rozstrzygnięcia
postępowania – odwołania, b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez
Zamawiającego i inspektora nadzoru, c) działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki
generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, d)
wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), e) konieczność
wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, f) odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, g) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w
stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, h) wystąpienia robót dodatkowych,
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określonych, których wykonanie będzie miało wpływ na przypadki wyszczególnione w pkt 2, i)
wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np.
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp. j) na skutek działań osób trzecich lub
organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji
zamówienia, k) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności
wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii,
itp., l) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano
Zamawiającego, m) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin zakończenia robót, n) konieczność
wykonania dokumentacji zamiennej, o) wystąpienie opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub jego
części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót, p) zmiany technologii jakości
lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy,
q) konieczność wykonania robót zamiennych, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego, r) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. 2.
Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: a) zaistnienie okoliczności
powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z określonym zakresem w SIWZ nie jest możliwe, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wykonania dokumentacji zamiennej, b) zmiany
przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, c) rezygnacja z części robót lub
zmiana ilości np.: wymienionych w pozycjach kosztorysów ofertowych, 3. Zmiany osobowe w
zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru, kierownika budowy, osób wskazanych w ofercie, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujących się, co najmniej równoważnymi
uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub wynikających z obowiązujących przepisów
prawa, 4. Inne zmiany: a) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do
zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 umowy, w tym koszty wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca, b) zmiana
nazwy zadania, c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, d)
zmiana rachunku Wykonawcy, e) zmiany podwykonawców lub wprowadzenie podwykonawców w
przypadku braku ich wypełnienia w ofercie spełniających warunki lub wymagania opisane w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli były opisane i Wykonawca składając ofertę polegał
na zasobach innych podmiotów), f) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-30, 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: Nie
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
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
31. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 31.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 31.1.1 Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (86-100 Świecie, ul. Laskowicka
2, tel. 52 3311444, fax. 52 3310350, e-mail: swiecie@kujawy.psp.gov.pl) 31.1.2 W Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:
(86-100 Świecie, ul. Laskowicka 2, tel.52 33 11444, fax. 52 3311350, e-mail:
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iod_swiecie@kujawy.psp.gov.pl) 31.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla
zadania pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarne wraz z zapleczem
użytkowym – Etap IV” prowadzonego pod nr. sprawy PT.2370.1.2019.SK prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego. 31.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986,
2215), dalej „ustawa Pzp”; 31.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
31.1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 31.1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 31.1.8 Posiada Pani/Pan:
31.1.8.1 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
31.1.8.2 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 31.1.8.3
Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 31.1.8.4 Prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 31.1.9 Nie
przysługuje Pani/Panu: 31.1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; 31.1.9.2 Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; 31.1.9.3 Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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