
 

 
 
 

 
 

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH 
BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl 
tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA – (SIWZ) 

 
Znak: AG.I.272.1.14.2011 

 
 
 
 
Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż oświetlenia ewakuacyjnego 

w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Nazwa nadana zamówieniu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikację sporządził:                         Specyfikację zatwierdził: 
 

 
…………………………….                         …………………………….. 
      (data i podpis)                                                                                  (data i podpis) 
 
 
 

 
 
 
 

Kielce, dnia 7.06.2011 r. 



 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: AG.I.272.1.14.2011 

 
Strona 2 z 14 

 
 

Znak: AG.I.272.1.14.2011 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ  
W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

 
I. Zamawiający – nazwa i adres, nazwa zadania.  
 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.  
Strona internetowa: www.kielce.uw.gov.pl 
 

Nazwa zadania: Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż oświetlenia ewakuacyjnego  
w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 11 ust 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Zakres prac obejmuje: 
 
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z załączonym do SIWZ :  
- Przedmiarem robót - Załącznik nr 1 do SIWZ,  
- Programem Funkcjonalno Użytkowym – Załącznik nr 2 do SIWZ,  
- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
1.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 
1. Wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zatwierdzonego przez rzeczoznawcę 

ds. zabezpieczeń p.poż.  
2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.  
3. Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania 
   i Odbioru Robót. 
4. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.  
5. Wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarcia. 
6. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

       7. Po ostatecznym odbiorze przez Zamawiającego Wykonawca zapewni bezpłatną konserwację     
           zamontowanego oświetlenia w okresie gwarancji, tj. przez okres 24 miesięcy. 
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       1.2. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu oświetleniowego oraz systemu monitoringu: 
 
       1.2.1 Wymagania dot. systemu monitoringu. 
 
        Inteligentny cyfrowy system centralnego monitoringu modułów zasilania awaryjnego. 
        System musi zapewniać zgodność wszystkich modułów zasilani awaryjnego z normą EN 1838. 
Metodologia oraz specyfikacja procesu testowania zdalnego musi być oparta o normę EN50172  
co wymusza testowanie systemu w trzech reżimach: 

- test codzienny: sprawdzający naładowanie baterii oraz proces komunikacji i ewentualne 
uszkodzenia 

- test tygodniowy: sprawdzający funkcjonowanie baterii, źródeł światła, modułów zasilania 
awaryjnego  

- test coroczny: pełny test funkcjonowania systemu. 
Wszystkie testy muszą mieć możliwość przeprowadzania ich z uwzględnieniem dodatkowych 
ograniczeń czasowych i funkcjonalnych podnoszących bezpieczeństwo: 

- testy ładowania (roczne i tygodniowe) muszą umożliwiać przeprowadzane tylko w części opraw 
z każdej grupy funkcjonalnej (pomieszczenie, strefa) modułów zasilania awaryjnego, tak aby  
w przypadku awarii zasilania w systemie były zawsze obecne oprawy posiadające w pełni 
naładowane akumulatory 

- występowała możliwość wydzielenia stref niebezpiecznych, w których pełny test jest 
przeprowadzany tylko po ręcznym zadaniu testowania tak, aby wykluczyć możliwość 
testowania podczas czynności niebezpiecznych dla życia i zdrowia osób 

- występowała możliwość wyłączenia testów na czas montażu, remontów lub konserwacji 
oświetlenia. 

System kontrolny oparty musi być o standard komunikacji w sterowaniu oświetleniem DALI lub eDali 
zapewniający: 

- kontrolę za pomocą ekranu dotykowego (system podstawowy do 256 opraw) lub kontrolę za 
pomocą komputera dla systemów rozbudowanych. 

- automatyczne adresowanie 
- indywidualny monitoring modułów zasilania ewakuacyjnego, z pełną informacją o możliwych 

błędach i uszkodzeniach (źródło, akumulator, moduł zasilania, itp.) 
- centralną bazę danych kontrolnych i informacji o błędach o pojemności umożliwiającej 

przechowywanie danych z ostatnich 2 lat. 
- szybkie i bezproblemowe drukowanie poprzez port podczerwieni. Dzięki czemu nie potrzebne 

jest okablowanie pomiędzy sterownikami – wystarczy tylko standardowa dostępna w systemie 
drukarka z transmisją IR. Dla dużego systemy kontroli (powyżej 256 opraw) system musi 
umożliwiać podłączenie zewnętrznej standardowej drukarki. 

System musi umożliwiać: 
- kontrolę do 256 adresowalnych modułów awaryjnych w wersji podstawowej oraz pełną 

możliwość rozbudowy aż do 5000 sztuk kontrolowanych modułów zasilania awaryjnego 
monitorowanych z jednego miejsca. 

- prowadzenie okablowania komunikacyjnego przy pomocy standardowych przewodów 
2x1,5mm2 

- rozbudowę i centralizację monitoringu dużych systemów (powyżej 256 opraw) w oparciu  
o każdą standardową sieć LAN.  

- rozbudowę oraz integrację systemu w oparciu o skalowaną technologię umożliwiającą etapową 
rozbudowę bez wpływu na już działający system. 

- co najmniej 3 kontakty bez potencjałowe umożliwiające szybką informację o dowolnym stanie 
systemu. Kontakty muszą być dowolnie programowalne tak, aby mogły przekazywać 
wymagane przez użytkownika informacje (o awarii układów, błędach, stanie baterii).  
Po podłączeniu elementów wykonawczych – kontrolki świetlne, dzwonki w prosty sposób nawet 
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dla osób nie przeszkolonych w obsłudze systemu umożliwią informację o potencjalnych 
zagrożeniach lub ewentualną współpracę z zewnętrznymi systemami monitoringu  
i powiadamiania 

- montaż opraw w odległość od centrali do 600m 
- montaż opraw w systemach rozbudowanych (powyżej 256 opraw) w odległości od centrali do 

1600m. 
Wszystkie stosowane w systemie moduły zasilania ewakuacyjnego muszą: 

- zapewniać wstępne podgrzewanie katod świetlówek zarówno podczas pracy podstawowej jak  
i awaryjnej, co bardzo wydłuża ich czas pracy. 

- zapewniać pełne podgrzewanie katod świetlówek podczas pracy awaryjnej 
- zapewniać możliwość stosowania baterii zarówno NiCd jak i NiMh w zależności od wymagań 
- umożliwiać autonomiczną pracę po zaniku napięcia przez co najmniej 1 godziny 
- zapewniać dodatkową informację o stanie modułu zasilania awaryjnego w każdej oprawie 

poprzez inteligentny system powiadamiania oparty o kolorowe diody LED. 
 
1.2.2  Wymagania dot. opraw oświetleniowych: 

Oprawy oświetlające drogę ewakuacyjną. 
Oprawy powinny być małych wymiarów, wzornictwo umożliwiające wkomponowanie oprawy  
w otoczenie. W tej samej obudowie powinny znajdować się różne (co najmniej trzy) rozsyły światła  
w zależności od strefy i wymagań oświetlenia awaryjnego.  Typ oprawy powinien być tak dobrany,  
aby umożliwiał zarówno montaż nastropowy jak i wstropowy . Obudowa oprawy powinna być trwała  
i solidna wykonana jako odlew aluminiowy. Oprawa powinna wykazywać niski pobór mocy (rozwiązania 
oparte na technologii LED) oraz długi czas eksploatacji źródła światła (min. 50 000h) . Oprawa powinna 
współpracować z ww. opisanym systemem monitoringu opraw. 
 

1.2.3 Oprawy – znak bezpieczeństwa. 
 

Znak bezpieczeństwa – oprawa wskazująca kierunek ewakuacji powinna być wyposażona  
w odpowiedni zgodny z aktualną normą piktogram.  Wersja oprawy powinna umożliwiać podświetlenie 
znaku bezpieczeństwa zarówno jednostronnie jak i dwustronnie. Typ oprawy powinien być tak dobrany, 
aby umożliwiał zarówno montaż nastropowy jak i wstropowy . Obudowa oprawy powinna być trwała  
i solidna wykonana jako odlew aluminiowy. Oprawa powinna wykazywać niski pobór mocy (rozwiązania 
oparte na technologii LED) oraz długi czas eksploatacji źródła światła (min. 50 000h) . Oprawa powinna 
współpracować z ww. opisanym systemem monitoringu opraw. 
 
 ILEKROĆ W TREŚCI SIWZ ZAMAWIAJĄCY PRZYWOŁAŁ  NAZWY WŁASNE URZĄDZEŃ NALEŻY 
ROZUMIEĆ, IŻ DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE SPRZĘTU RÓWNOWAŻNEGO  
Z UWZGLĘDNIENIEM PUNKTU 1.2 SIWZ.  

 
2. Istotne warunki wykonania i odbioru robót oraz ustalenia dla Wykonawcy: 

 
1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt wizji lokalnej pomieszczeń 

objętych wymianą oświetlenia oraz dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz  
w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty w zakresie cenowo-przedmiotowym, jak 
również odnośnie terminu wykonania robót, 

2) Przedmiot zamówienia oraz poszczególne jego części powinny posiadać wymagane prawem 
obowiązujące certyfikaty i spełniać odpowiednie normy jakości, 

3) Czas pracy Wykonawcy – praca w godzinach urzędowania Urzędu ( 730 – 1530 ),  
w przypadku wykonywania prac nieuciążliwych oraz po godzinie 1530 i w dni wolne od pracy – 
za zgodą Zamawiającego, 
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4) Z uwagi na prace  prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się prowadzenia prac w sposób 
jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, a w szczególności prac przy demontażu  
i montażu  zespołów oświetleniowych, 

5) W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał miejsce wykonywanych prac  
w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie 
systematycznie usuwał odpady i śmieci, zgodnie z przepisami o utylizacji, 

6) Wykonawca zobowiązany jest dokonać przy współudziale Zamawiającego pisemnej oceny 
przydatności elementów ze zdemontowanego oświetlenia i zakwalifikowania ich do 
następujących grup: 
a) przydatne do dalszego wykorzystania, 
b) przeznaczone do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca prac oraz 
naprawienia ewentualnych szkód, 

8) Kompletną dokumentację wraz z certyfikatami i atestami dla zamontowanych opraw, materiałów 
i komponentów, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej  
w dniu poprzedzającym odbiór robót wraz podpisanym ich wykazem, 

9) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na jakość 
wykonywanych prac montażowych i dostarczonych opraw oświetleniowych wraz ze 
świetlówkami objętych przedmiotem zamówienia, 

10) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia, że w przypadku awarii zamontowanych 
urządzeń, przystąpi do usunięcia usterek w czasie nie dłuższym niż trzy dni od terminu 
skutecznego powiadomienia o zaistniałej awarii. 

 
3. Szczegółowy zakres prac oraz warunki ich realizacji zawierają: 

 
1) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,,  
2) Program Funkcjonalno Użytkowy „Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż oświetlenia 

ewakuacyjnego w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego” - stanowiący Załącznik 
nr 2 do  SIWZ, 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca Załącznik nr 3 do 
SIWZ. 

4) Wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, 
 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 

45.31.00.00-3 –Instalacyjne elektryczne w budynkach, 

45.31.11.00-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45.31.21.00-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

 
IV. Zamówienia częściowe. 
 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. Informacja o ofertach wariantowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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VI. Zamówienie uzupełniające. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania zamówień uzupełniających.  
 
VII. Zlecanie usług podwykonawcom. 
 
Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć  
do wykonania podwykonawcom. 
 
VIII.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
IX.  Termin wykonania zamówienia. 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 10.12.2011 r.  
 
X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   
     spełniania tych warunków. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
dotyczące:  

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 
- Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca złoży  oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 
- Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał minimum dwie roboty w zakresie instalacji elektrycznych  o wartości co najmniej 
150.000,00 zł brutto każda zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych oraz 
co najmniej jedną polegającą na dostarczeniu, zaprogramowaniu i uruchomieniu przedmiotowego 
systemu w obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 150. 000,00 zł brutto. 
  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 
- Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
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niezbędne do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz osobą posiadającą uprawnienia 
kwalifikacyjne elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektroenergetycznych  
o napięciu do 1 kV. 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 
- Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca złoży  oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Uwaga: 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
  

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 Pzp. 

  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 
Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca złoży: 
 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu a art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać spełnianie warunków opisanych w powyższych punktach 1 i 2 – nie później niż na 
dzień składania ofert. 

 
XI. Wykonawcy zagraniczni: 

 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. X ust.2 pkt. b) niniejszej SIWZ, 
składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub  w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu,  o którym mowa w rozdz. X ust. 2 pkt. b) 
SIWZ zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

2) Dokument, o którym mowa w rozdz. X ust.2 pkt. b) SIWZ należy składać w formie oryginału, 
odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, składanej wraz  z tłumaczeniem na język polski. 

3) Dokument, o którym mowa w rozdz. X ust.2 pkt. b) SIWZ powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  
XII. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  (art. 23 ustawy); 
2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników 
określa art. 366 kodeksu cywilnego; 

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do  reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; 

4. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą łącznie spełniać 
warunki, których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp; 

5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (w ramach konsorcjum, spółki cywilnej) musi 
spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

 
XIII. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu: 

     
      Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
 
1. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ  
 

2. Kosztorys ofertowy  
 

3. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania spełniania  
 

      przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
 

1)  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. – wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ  

 
2) wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich rodzaju  
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ - dokumenty potwierdzające, że roboty zostały 
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wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub kopia 
poświadczona „za zgodność z oryginałem”  
 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ 
 

4. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez    
Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa  

     w art. 24 ust.1 Pzp: 
 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego  
w Załączniku nr 9 do SIWZ  

 
     2)   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
           w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu a art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,  
        wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
       a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie Art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, 
 
    3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 
   4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,  
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 
5. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w pkt. XVI. 
  

6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp. do oddania 
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów. 

 
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy   w sprawie zamówienia publicznego  
wykonawców występujących wspólnie ( w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia  
 – wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 

 
XIV. Sposób  porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 

1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub 

       fax: (41) 343-06-96. 
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2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie 
z art. 27 ust. 2 Pzp). 

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie  
i skierowane na adres: 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-Gospodarcze , Aleja IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.  

4. Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

     
XV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się   z Wykonawcami:  

1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
Elżbieta Zagnińska , tel. 41/ 342-11-32.  

2. W zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: 
Martyna Ślusarczyk, tel.(041) 342-11-74 

Kontakt z ww. pracownikami odbywać się będzie w godzinach urzędowania od 730 do 1530 
od poniedziałku do piątku. 
 
XVI. Wadium. 
 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie : 
9.000,00 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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 (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.  
Uwaga: 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał 
lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną „za zgodność  
z oryginałem” przez Wykonawcę. 
Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu  
w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego 
dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Zamawiający 
zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. 
Okres ważności wadium wniesionego w innej formie niż pieniądzu, nie może być krótszy niż 
okres związania z ofertą. 
Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, za termin jego wniesienia uważa się datę  
i godzinę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe zamawiającego. 
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5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem z konta Wykonawcy na rachunek 
bankowy w Narodowym Banku Polskim O/Kielce Nr 56 1010 1238 0853 4213 9120 0000  
z dopiskiem:„ Wadium w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie projektu oraz 
dostawa i montaż oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego”.  

  
XVII. Termin związania ofertą. 
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 
XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Przygotowanie oferty: 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do  reprezentowania firmy  

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i  załączniki, o których 
mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane. 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.  

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
de kompletacji zawartości oferty.  

 
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy 

kopercie i zaadresować: 
 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
 
oraz opisać: „Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż oświetlenia ewakuacyjnego  
w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego”.  

  
Nie otwierać przed dniem  24.06. 2011 r., godz. 1000. 
 

1) Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany, pod 
jakim numerem została zarejestrowana jego oferta. 

2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod 
warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Wykonawca nie może wycofać lub zmienić treści 
oferty po upływie terminu do składania ofert. 

3) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  
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XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Pokój nr 337, budynek A 
 
 

Do dnia 24.06.2011 r., do godz. 1000 

 
2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 
Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
Pokój nr 341, budynek A 
 

Dnia 24.06.2011 r., godz. 1030 

 
3. Sesja otwarcia ofert: 

 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu powyższej informacji.  
Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana oraz cena. 
 

XX. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia. 
- Cena może być tylko jedna. 
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 
- Podstawę wyliczenia wartości robót budowlanych stanowi kosztorys ofertowy, w układzie zgodnym 

z przedmiarem robót zał. nr 1 do SIWZ i załączony do oferty musi zawierać zestawienie  R, M, S. 
 
XXI. Kryteria  i sposób oceny ofert. 
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. Zamawiający wybiera ofertę 
spełniającą wszystkie wymagania określone w SIWZ z najniższą ceną.  

 
• Cena brutto: waga kryterium - 100 % 
• 100 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej (według 

wzoru): 
 

    cena najniższa 
  Cx = ----------------------------------------  x 100 pkt = ……. pkt 
    cena badanej oferty 
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Cx – liczba punktów , przyjmuję się, że 1% = 1 pkt. 
 
Wynik: Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punktów według 
kryteriów oceny ofert. 
 
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej na dane zadanie z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 
 
XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XXIV. Warunki dotyczące zawarcia umowy. 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
      z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
5. Wykonawca działający na podstawie wpisu do ewidencji przed podpisaniem umowy dostarczy 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  
 

XXV. Środki ochrony prawnej. 
 
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej ujęte w Dziale VI 
Ustawy „Prawo zamówień publicznych”.  
 
XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu. 
 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,   
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia 
wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną 
powiadomieni o wynikach postępowania w formie pisemnej. 
 
XXVII. Postanowienia końcowe. 
 
Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu jednocześnie akceptują zapisy SIWZ 
oraz wzór umowy dotyczący przedmiotu zamówienia. 
 
XXVIII. Wykaz załączników. 
 
Załączniki do specyfikacji: 
Załącznik nr 1  -   Przedmiar robót 
Załącznik nr 2  -   Program Funkcjonalno-Użytkowy  
Załącznik nr 3  -   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Załącznik nr 4  -    Projekt umowy  
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Załącznik nr 5  -    Formularz ofertowy 
Załącznik nr 6  -   Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych  w art. 22 ust.1 Pzp. 
Załącznik nr 7  -   Wykaz robót 
Załącznik nr 8  -   Wykaz osób 
Załącznik nr 9  -    Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeni z postępowania z powodu       

nie spełniania warunków, o których mowa w   art.24 ust. 1 Pzp. 


