Poznań, dnia 16 czerwca 2017 roku
Nr sprawy: DPS-ZP-1/2017
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W POZNANIU
UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 22
61 – 578 POZNAŃ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA
„Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda
Bojanowskiego położonego przy ulicy Niedziałkowskiego 22
w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych”

CPV: 45110000-1, 45300000-0, 45343000-3, 45316200-7,
45312100-8, 45311100-1, 45343200-5, 45343220-1, 45332200-5,
45400000-1, 45410000-4, 45442100-8

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 22
61 – 578 POZNAŃ
Powiat: Miasto Poznań
Województwo: Wielkopolskie
Numer telefonu: 61 833 19 41 (nr wewnętrzny: 4 i 3)
Numer faksu: 61 833 19 41
Adres strony internetowej: www.dpspoznan.pl
Adres e-mail do korespondencji:

dpseb@dpspoznan.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 800 do 1500
Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia: www.bip. poznan.pl
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Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia nie
przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV:
• Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe
– kod CPV 45110000-1,
• Roboty budowlane
– kod CPV 45300000-0,
• Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
– kod CPV 45343000-3,
• System sterowania oddymiania
– kod CPV 45316200-7,
• Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
– kod CPV 45312100-8,
• Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
– kod CPV 45311100-1,
• Instalowanie sprzętu gaśniczego
– kod CPV 45343200-5,
• Instalowanie gaśnic
– kod CPV 45343220-1,
• Instalacje sanitarne – Instalacja wodociągowa hydrantowa
– kod CPV: 45332200-5,
• Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
– kod CPV CPV 45400000-1,
• Tynkowanie
– kod CPV 45410000-4,
• Roboty malarskie
– kod CPV 45442100-8.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Przedmiot zamówienia: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej im. bł.
Edmunda Bojanowskiego położonego przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu do
wymogów przeciwpożarowych”.
Zakres robót obejmuje:
a) wykonanie instalacji wydzielenia przeciwpożarowego wraz z systemem sterowania
zamknięciami ogniowymi:
 demontaż ścianek z drzwiami,
 montaż ścianek wydzielenia pożarowego,
 demontaż drzwi,
 montaż drzwi pożarowych,
 montaż samozamykaczy do drzwi,
 przygotowanie tras kablowych – wykonanie przebić w ścianach i stropach,
 montaż okablowania – ułożenie przewodów,
 montaż central sterujących zamknięciami ogniowymi,
 montaż przycisków przerywających,
 montaż automatów drzwiowych z kolejnością zamykania,
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 wykonanie pomiarów,
 oprogramowanie central,
 uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania systemów,
 tynkowanie i malowanie ścian i sufitów,
b) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:
 przygotowanie ścian pod ułożenie przewodów (wykucie bruzd),
 wykucie otworów w ścianach pod puszki elektryczne,
 wykonanie instalacji oświetleniowej – oświetlenia ewakuacyjnego,
 demontaż starych i montaż nowych opraw, tablic, osprzętu elektrycznego,
 zatynkowanie bruzd z przewodami,
 uruchomienie instalacji,
 pomiary elektryczne,
 pomiary natężenia oświetlenia,
c) wykonanie systemu oddymiania głównej klatki schodowej, wydzielenia klatek
schodowych oraz dostosowanie instalacji hydrantowej:
 montaż wentylatora oddymiającego,
 montaż siłowników,
 przygotowanie tras kablowych – wykonanie przebić w ścianach i stropach,
montaż korytek elektroinstalacyjnych,
 montaż okablowania – ułożenie przewodów w korytkach elektroinstalacyjnych,
 montaż centrali sterującej oddymianiem,
 montaż gniazd czujek,
 montaż czujek,
 montaż przycisków oddymiających,
 wykonanie pomiarów,
 oprogramowanie central,
 uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania systemów,
 montaż szafek hydrantowych,
 sprawdzenie szczelności instalacji hydrantowej,
 tynkowanie i malowanie ścian i sufitów,
 montaż okna dachowego,
 wykonanie podkonstrukcji.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzenia robót zawarto w
dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ:
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – wydzielenia pożarowe wraz z
systemem sterowania zamknięciami ogniowymi,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – instalacja oświetlenia awaryjnego,
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – oddymianie głównej klatki
schodowej, dostosowanie instalacji hydrantowej,
d) dokumentacji wykonawczej – instalacja wydzielenia i oddymiania klatek schodowych,
dostosowanie instalacji hydrantowej,
e) dokumentacji wykonawczej – instalacja oświetlenia awaryjnego,
f) rysunku „oświetlenie awaryjne – piwnica”,
g) rysunku „oświetlenie awaryjne – parter”,
h) rysunku „oświetlenie awaryjne – 1 piętro”,
i) rysunku „oświetlenie awaryjne – 2 piętro”,
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j) rysunku „oświetlenie awaryjne – 3 piętro”,
k) rysunku „oświetlenie awaryjne – poddasze”,
l) rysunku „instalacja hydrantowa – piwnica”,
m) rysunku „instalacja hydrantowa – parter”,
n) rysunku „projekt oddymiania i wydzielenia klatki schodowej – piwnica”,
o) rysunku „projekt oddymiania i wydzielenia – parter”,
p) rysunku „projekt oddymiania i wydzielenia – 1 piętro”,
q) rysunku „projekt oddymiania i wydzielenia – 2 piętro”,
r) rysunku „projekt oddymiania i wydzielenia – 3 piętro”,
s) rysunku „projekt oddymiania i wydzielenia – poddasze,
t) schemacie „przeciwpożarowy włącznik prądu”,
u) obliczeniach dla systemu oddymiania klatki głównej.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Nazwy własne producentów oraz znaki towarowe materiałów i urządzeń użyte w
dokumentacji projektowej służą wyłącznie zdefiniowaniu parametrów i standardów, a nie
wskazaniu nazw konkretnych rozwiązań. We wszystkich przypadkach, w których ze
względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i
urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że
wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez
Zamawiającego dokumentacji mogą być zastąpione innymi materiałami o takich samych
albo lepszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i
walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi
materiałami i urządzeniami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w
przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.
9. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów,
które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu
preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób,
materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne w czasie
wbudowania i eksploatacji nie gorsze od podanych w projekcie. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób)
jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na
Wykonawcy.
10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
a) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie
internetowej: www.bip.poznan.pl.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
12. Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 tygodni (słownie: dwanaście tygodni) licząc
od dnia podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:
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a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5
Ustawy prawo zamówień publicznych w zw. z rozdziałem VI SIWZ,
b) spełniają warunki określone przez Zamawiającego w ustępie 14 poniżej.
14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna niniejszy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
b) posiadania zdolności technicznej do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna
niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie
art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a
nadto wykaże, że łącznie:
 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył, przynajmniej trzy roboty budowlane, obejmujące łącznie
choćby dwa z podanych niżej zakresów: wykonanie instalacji wydzielenia
przeciwpożarowego, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych,
wykonanie instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego, których wartość brutto (to jest z uwzględnieniem podatku od
towarów i usług o ile był on należny) wynosiła łącznie co najmniej 400.000
złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych),
 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest:
A) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i
należącym do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,
B) kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych i należącym do właściwej okręgowej izby
inżynierów budownictwa,
C) kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i należącym do
właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna niniejszy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej 500.000,00
złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
15. Podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy,
co do których zaistnieje jakakolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
oraz art. 24 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z rozdziałem VI SIWZ.
16. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumentów
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wskazanych w rozdziale VII SIWZ, do złożenia których zobowiązani są Wykonawcy. Ocena
następuje według formuły „spełnia – nie spełnia”.
17. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
a) istnienie przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień
publicznych w zw. z rozdziałem VI SIWZ będzie oceniane odrębnie dla każdego z
wykonawców, przy czym ustalenie istnienia takiej przesłanki co do któregokolwiek z
Wykonawców skutkuje niemożnością ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum,
b) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w ust. 14 powyżej, będzie
ocenione odnośnie wszystkich Wykonawców wspólnie.
18. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
19. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany
jest 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.
20. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
21. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych, a uszczegółowionych w rozdziale V ust. 2 SIWZ oraz
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, należy wraz z
ofertą przedłożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, wskazane szczegółowo w rozdziale V ust. 2 SIWZ (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 24 do SIWZ, a dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 25 do SIWZ),
22. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 21 powyżej.
23. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa
w ust. 21 powyżej.
24. Celem przeprowadzenia oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa ust. 14 pkt b) tiret pierwsze powyżej (wykonanie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, w szczególności zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie, przynajmniej trzech robót
budowlanych, obejmujących łącznie choćby dwa z podanych zakresów: wykonanie
instalacji wydzielenia przeciwpożarowego, wykonanie systemu oddymiania klatek
schodowych, wykonanie instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, których wartość brutto – to jest z uwzględnieniem podatku
od towarów i usług o ile był on należny – wynosiła łącznie co najmniej 400.000 złotych),
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poniższe dokumenty:
a) wykaz robót budowlanych obejmujących: wykonanie instalacji wydzielenia
przeciwpożarowego, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, wykonanie
instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 26 do SIWZ) wraz z dowodami określającymi, czy roboty
budowlane ujęte w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.
25. Dowodami określającymi, czy roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę zostały
wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (inwestorzy, zamawiający,
wykonawcy).
26. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
uzyskać referencji bądź dokumentów, o których mowa w ust. 25 powyżej, zobowiązany jest
przedłożyć inne dokumenty, z których wynikać będzie, że roboty budowlane realizowane
przez Wykonawcę zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
27. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane,
wskazane w ust. 24 powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania referencji lub dokumentów wskazanych w ustępach 25 i 26 powyżej.
28. Celem przeprowadzenia oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w ust. 14 pkt b) tiret drugie powyżej (dysponowanie
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
poniższe dokumenty:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie budową oraz kierowanie robotami wraz z informacją
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 27 do SIWZ).
29. Celem przeprowadzenia oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w ust. 14 pkt c) powyżej (ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem
zamówienia, na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 500.000,00 złotych),
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poniższe dokumenty:
a) 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.
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30. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poniższe dokumenty:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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,
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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,
c) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 28 do SIWZ) – a w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu..
31. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić następujące
oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie złożone przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 25 do SIWZ) –
złożone oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub oraz brak podstaw wykluczenia,
b) dokumenty określone w ust. 30 powyżej – odrębnie dla każdego z Wykonawców,
c) wykaz robót budowlanych obejmujących: wykonanie instalacji wydzielenia
przeciwpożarowego, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, wykonanie
instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
wykonanych przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w
okresie ostatnich pięciu 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 (według wzoru stanowiącego załącznik nr 26 do
SIWZ) wraz z dowodami określającymi, czy roboty budowlane ujęte w wykazie zostały
wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, wskazanymi w ust.
25 lub 26 powyżej,
d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawców do realizacji zamówienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie budową oraz kierowanie robotami wraz z informacją
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 27 do SIWZ),
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
32. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się
na zdolności techniczne, zawodowe lub sytuację finansową bądź ekonomiczną innych
podmiotów, zobowiązany jest przedstawić dokumenty określające: zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz wskazujące czy
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
33. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się
na zdolności techniczne, zawodowe lub sytuację finansową bądź ekonomiczną innych
podmiotów, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wskazanych w ust. 30 powyżej.
34. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów
wskazanych w ust. 30 powyżej.
35. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
a) cena ofertowa – waga 60 %,
b) wskazany w ofercie okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na Przedmiot
zamówienia na warunkach szczegółowo określonych w § 11 umowy o roboty
budowlane, której projekt stanowi załącznik nr 30 do SIWZ, obejmującej zarówno
sposób wykonania robót, jak również jakość materiałów wykorzystanych do ich
wykonania – podany formularzu ofertowym w pełnych miesiącach kalendarzowych
(„Okres gwarancji”), liczony od dnia podpisania protokołu bezusterkowego
końcowego odbioru Przedmiotu zamówienia – waga 40 %.
36. Ceny ofertowe zostaną przeliczone na punkty według następującego wzoru:

Liczba punktów =

najniższa cena ofertowa
-------------------------------------------- x 60
cena ofertowa badanej oferty

gdzie:
60 – wskaźnik procentowego znaczenia kryterium ceny ofertowej.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
37. Okres gwarancji wskazany w ofercie zostanie przeliczony na punkty według następujących
zasad:
a) za udzielenie gwarancji na okres wynoszący 24 miesiące – 4 punkty,
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b) za każdy kolejny miesiąc udzielonej gwarancji, licząc od 25-go miesiąca – dodatkowe
0,5 punktu, przy czym maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium okresu
gwarancji wynosi łącznie 40.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty na
okres nie krótszy od 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu bezusterkowego
końcowego odbioru Przedmiotu zamówienia.
38. Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim.
39. Miejsce składania ofert:
Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego,
ul. Niedziałkowskiego 22
61 – 578 Poznań
II piętro – pokój nr 1 (księgowość).
40. Termin składania ofert upływa w dniu 6 lipca 2017 roku, godz. 09:00.
41. Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania wpływu oferty w
pokoju księgowości (II piętro – pokój numer 1)
Domu
Pomocy
Społecznej
(ul. Niedziałkowskiego 22, 61 – 578 Poznań).
Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do pokoju
księgowości Zamawiającego jak wyżej.
Oferty, które wpłyną do pokoju księgowości Zamawiającego po wyznaczonym terminie do
składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy, bez otwierania.
42. Miejsce otwarcia ofert:
Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego,
ul. Niedziałkowskiego 22
61 – 578 Poznań
II piętro – pokój nr 2 (dyrekcja).
43. Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 lipca 2017 roku o godz. 09:30.
44. Termin związania ofertą:
Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca pozostaje
związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
45. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
46. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
47. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania aukcji elektronicznej.
48. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
49. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
50. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z oferentami są
Izabela Pankalla (dyrektor) i Magdalena Sadowska – godziny urzędowania od poniedziałku
do piątku, od 8:00 do 15:00, nr tel. 61 833 19 41 (nr wewnętrzny: 4 i 3), adres poczty
elektronicznej: dpseb@dpspoznan.pl.
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