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Znak: AG.I.272.1.19.2011 
 
 

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: Wymiana windy osobowej na bazie istniejącego szybu i maszynowni windy  
w budynku C-I. 
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) Przedmiot zamówienia: 
Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego nowej 
windy i wykonanie robót budowlano-montażowych, zgodnie z wykonanym projektem, polegających na 
dostawie i wymianie jednego dźwigu na dźwig osobowy z napędem pasowym, dostosowanym w części 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja zamówienia obejmuje również konserwację i stały 
zdalny monitoring nowej windy w okresie objętym gwarancją. Podstawą wykonania zamówienia jest, 
Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 8 do SIWZ), Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz Kosztorys Ofertowy – Przedmiar Robót 
(Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

2) Zakres prac obejmuje: 
a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii  

i uzgodnień z rzeczoznawcami oraz uzyskanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót 
budowlanych, objętych niniejszym zamówieniem, 

b) demontaż istniejących elementów jednego dźwigu w tym: kotew, prowadnic,  lin, wciągarki, kabiny, drzwi 
szybowych, przeciwwag, zderzaków, tablicy sterowej, kaset wezwań, itp., 

c) usunięcie zdemontowanych, zbędnych elementów dźwigu (sposób postępowania zgodny  
z  pkt. III podpunkt 4) ust. 19 i 20),  

d) montaż nowych urządzeń dźwigowych w szybie, maszynowni, kabinie oraz na przystankach, wraz 
przewodami i ich zamocowaniem, 

e) obróbki budowlane konstrukcji nowych drzwi szybowych po ich montażu, uwzględniające uzupełnienia 
ubytków ścian i tynków, malowanie ścian wokół wnęk drzwi farbą emulsyjną,  
w kolorze zgodnym z istniejącym oraz naprawę posadzek i cokolików z płytek lastryko w strefie przy 
progowej (dotyczy pięciu przystanków: 0 - 5), 

f) malowanie w całości ścian wewnętrznych szybu windowego wraz z podszybiem oraz ścian  
i sufitu w maszynowni farbą niepylącą z uzupełnieniem ubytków ścian i tynków po demontażu starej 
windy, 

g) czyszczenie w maszynowni schodów metalowych oraz malowanie poręczy farbą olejną (kolor 
uzgodniony z Zamawiającym), 

h) wymiana i montaż oświetlenia szybu oraz maszynowni, wymiana instalacji zasilającej i gniazd 
wtykowych 1-fazowych 

i) wykonanie w maszynowni posadzki podłogowej wraz z cokołami z płytek gresowych, 
j) wykonanie w maszynowni wyciągu mechanicznego zapewniającego właściwą wentylację zgodną z 

normą, 
k) wymiana głównego kabla zasilającego windę oraz podłączenie dźwigu do instalacji zasilania 

elektrycznego, 
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l) konserwacja i stały zdalny monitoring pracy dźwigu w okresie objętym gwarancją, 
m) sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej oraz instrukcji obsługi w języku polskim, wraz z 

opisem zakresu i funkcjonowania zdalnego systemu monitoringu pracy windy, 
n) ocena zgodności wykonania dźwigu z normą przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie 

niezbędnych dopuszczeń i certyfikatów,  
o) wykonanie pomiarów elektrycznych,  
p) udział Wykonawcy w odbiorach oraz ponoszenie kosztów odbiorów,  
q) uruchomienie windy do eksploatacji, udział w odbiorach Urzędu Dozoru Technicznego  

i przekazanie windy użytkownikowi. 
r) po ostatecznym odbiorze przez Zamawiającego Wykonawca zapewni konserwację i stały zdalny 

monitoring pracy dźwigu w okresie objętym gwarancją, tj. minimum przez 36 miesięcy. 
 Miejsce wykonania zamówienia: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-I. 
3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

 Zamawiający wymaga dostawy i zamontowania 1 nowego dźwigu o nie mniejszym zakresie wyposażenia i 
nie gorszych parametrach techniczno – użytkowych i jakościowych niż następujące:  

 
Parametry techniczne dla dźwigu 

1 Typ dźwigu Dźwig osobowy z maszynownią górną. 
2 Udźwig nominalny 1000 kg / 10 osób. 
3 Prędkość nominalna 1,6 m /s. 

4 

Rodzaj napędu Elektryczny pasowy, sterowany elektronicznie wyposażony w 
falownik, zapewniający łagodny start, jazdę  
i zatrzymanie. System odporny na zakłócenia i nie emitujący 
zakłóceń.  
Zespół napędowy, bez przekładniowy powinien być posadowiony 
poprzez amortyzatory tłumiące ewentualne przenoszenie drgań 
na konstrukcję budynku. 

5 
Zasilanie Trójfazowe 3 ~ 400 V/50 Hz, 

- Zasilanie oświetlenia szybu ~ 230V/50Hz. 
6 Położenie maszynowni W oddzielnym pomieszczeniu – istniejąca, górna nad szybami. 

7 
Wysokość 

 Podnoszenia 
 

H ~ 17,50 m. 
 

8 
Ilość przystanków 

i dojść 
n = 6 z jednostronnym dojściem. 

9 
Wymiary szybu 

szer. x gł. 
1700 x 2000 mm 

10 Wysokość nadszybia 3400 mm 
11 Głębokość podszybia 1400 mm 

12 Typ kabiny 

- Stalowa nieprzelotowa uwzględniająca potrzeby osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, osób  
z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową. 
- Rama kabinowa zgodna z obowiązującymi przepisami,  
z chwytaczami o dwukierunkowym działaniu 
- Wymiary szer. ~1220 mm (odchyłka do 5%), głębokość ~1700 
mm (odchyłka do 17%), wys. ~2150 mm (odchyłka do 2%). 

13 Sterowanie 

- Mikroprocesorowe, grupowo zbiorcze, dwukierunkowe, 
przystosowanie do pracy zdalnego monitoringu  
i wprowadzania zmian w funkcjach dźwigu, spełniające 
następujące funkcje sterujące - wezwania z kabiny 
 i wezwania z zewnątrz są zbierane w zależności od kierunku 
jazdy. Czas otwarcia drzwi dopasowany automatycznie do ilości 
pasażerów.  
- Zespół sterujący standardowo wyposażony w urządzenie 
diagnostyczne, które w przypadku zakłóceń lub nieprawidłowej 
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pracy windy ułatwia zlokalizowanie ich przyczyny. 
- Sterownik windy wyposażony w wyświetlacz umożliwiający 
odczytanie błędu w języku polskim (elektroniczna identyfikacja 
usterek). 
- Awaryjny zjazd na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi w 
przypadku braku zasilania. 
- Elektryczne/elektroniczne przystankowe urządzenia 
sterownicze i wskaźniki. Wymaga się podania informacji 
dotyczącej oszczędności energii elektrycznej w kW, 
wynikającej z rodzaju zastosowanego napędu lub 
automatycznych programowalnych wyłączeń wind  
w odniesieniu do demontowanego dźwigu. 

14 
Zatrzymywanie kabiny 

 na przystankach 
Przy pełnym obciążeniu zatrzymywanie  na przystankach  
z dokładnością min. ± 5 mm 

15 
Urządzenia 

 zabezpieczające 

Dźwig musi posiadać zabezpieczenie na wypadek awarii 
(wypadku ) - chwytacze dwukierunkowe oraz zabezpieczenia 
przed samoczynnym ruszeniem oraz przed samoczynnym 
zamknięciem drzwi. 

16 Prowadnice kabinowe Profil teowy o grubości czoła minimum 16 mm 

17 
Prowadnice 

 przeciwwagi 
Profil teowy o grubości  czoła min 9 mm 

18 Zderzaki - Typ hydrauliczny w podszybiu (dla V=1,6 m/s). 

Standard wykonania 

1 
Wnętrze kabiny: 

ściany 

 - Wykonane z paneli ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. 
- W drzwiach kabinowych zamontowana kurtyna świetlna na 
całej wysokości. 
- Instrukcja obsługi dźwigu drukowana na metalizowanej folii 
umieszczona w widocznym miejscu. 

2 
Wnętrze kabiny:  

 sufit 

- Sufit wykonany z blachy nierdzewnej szczotkowanej, 
umożliwiający w prosty sposób wymianę elementów oświetlenia. 
 

3 
Wnętrze kabiny: 

 lustro 
½ tylnej ściany, górna połowa, wykonane ze szkła bezpiecznego. 

4 
Wnętrze kabiny: 

panel dyspozycji 

- Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
- Wysokość dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich 
(1100 mm między poziomem podłogi i osią najwyżej położonego 
przycisku). 
- Przyciski w pionowej kolumnie, metalowe typu „antywandal” z 
oznaczeniami w alfabecie Braile`a. 
- Przycisk alarmu w kolorze żółtym, z symbolem w kształcie 
dzwonka. 
- Przycisk przystanku wyjściowego (0) w kolorze zielonym, 
wystający (5 ± 1) mm ponad pozostałe przyciski. 
- Przyciski zamykania i ponownego otwierania drzwi. 
- Potwierdzenie zadziałania przycisków - optyczne  
i akustyczne. 
- Cyfrowy piętrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy na panelu 
sterowania. 
- Podświetlenie przycisków oraz piętrowskazywacza –  
w czytelnym kolorze np. niebieskim, żółtym. 
- Sygnalizacja przeciążeniowa - optyczna i akustyczna 
(podświetlany piktogram – kolor czerwony). 
- Żółto podświetlany piktogram dodatkowo do sygnału 
dźwiękowego przekazujący alarm o sytuacji awaryjnej. 
- Zielono podświetlany piktogram dodatkowo do połączenia 
głosowego potwierdzający zarejestrowanie wezwania 
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awaryjnego. 
- Panel wyposażony w stacyjkę kluczykową (jazda 
normalna/blokada drzwi). 
 

5 
Wnętrze kabiny: 

 poręcze 

Ze stali nierdzewnej, polerowanej, okrągłe, średnica: 30 - 45 
mm, umieszczone na ścianie tylnej pod lustrem i na ścianach 
bocznych, na wysokości 900 mm od poziomu podłogi. Wystające 
końce poręczy powinny być zaślepione i zagięte w kierunku 
ściany z celu zminimalizowania ryzyka obrażeń. 

6 
Wnętrze kabiny: 

cokoły przypodłogowe 
Ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wysokości 100 mm 

7 
Wnętrze kabiny: 

odbojnice dla wózków 
transportowych 

- Górne na wys.97,0 cm z wyjątkiem ściany z lustrem. 
- Dolne na wysokości 27,0 cm  
- Wysokość odbojnic ~10 cm 
- Materiał – stal nierdzewna szczotkowana – przekrój 
prostokątny 
 

8 
Wnętrze kabiny: 

podłoga 
Wyłożona kamieniem sztucznym w kolorze czarnym. 

9 
Wnętrze kabiny: 

 oświetlenie 

Energooszczędne, typu Power LED. Natężenie równomiernie 
rozłożonego oświetlenia powinno wynosić nie mniej niż 100 
luksów na poziomie podłogi. 
 

10 
Wnętrze kabiny: 

oświetlenie awaryjne 
Działające przez min. 2 godz. od zaniku zasilania. 

11 
Wnętrze kabiny: 

kamera 
Kamera przemysłowa zamontowana w kabinie, podłączona do 
systemu monitorowania całodobowego w portierni A. 

12 
Wnętrze kabiny: 

Sygnalizacja 
dźwiękowa 

Gong w kabinie oraz informacja głosowa po podjeździe do 
wybranego piętra. 

13 Progi zewnętrzne Blacha aluminiowa wytłaczana szer. ~ 20 cm 

14 Drzwi kabinowe 

Automatyczne, dwuskrzydłowe, 900x2000 mm, szerokość 
otwarcia 900 mm, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
wyposażone w kurtynę z fotokomórek na całej wysokości, 
zabezpieczenie przed przygnieceniem pasażera przez drzwi, 
napęd z płynna regulacją prędkości otwierania i zamykania. 

15 Drzwi szybowe 
Automatyczne, dwuskrzydłowe, 900x2000 mm, o szerokości 
otwarcia 900 mm, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
o klasie odporności ogniowej EI 30.  

16 
Wyświetlacze 
 zewnętrzne 

Cyfrowe piętrowskazywacze obudowa ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej ze strzałkami kierunku jazdy zamontowane nad 
drzwiami przystankowymi na wszystkich kondygnacjach. Kolor 
wyświetlanych informacji – czytelny np. niebieski, żółty. 

17 Ościeżnice 
Ościeżnice drzwi szybowych na poszczególnych kondygnacjach 
należy wykonać z blachy stalowej nierdzewnej szczotkowanej. 

18 
Kasety wezwań 

 zewnętrzne 

Ze stali nierdzewnej, przyciski podświetlane, metalowe typu 
„antywandal” z oznaczeniami w alfabecie Braile`a. Na parterze 
dodatkowo, kaseta wyposażona w stacyjkę  
z kluczykiem do ekspresowego sprowadzania kabiny na poziom 
„0” i posiadająca łączność z kabiną dźwigu. 

19 Komunikacja głosowa 

Połączenie ze służbami ochrony (w portierni A) z kabiny dźwigu,  
system do dwustronnej całodobowej (w ramach monitoringu) 
komunikacji telefonicznej ze służbami serwisowymi z 
akumulatorowym zasilaniem awaryjnym zgodny z normą PN-EN 
81-28 (wymaga się załączenia do oferty materiałów 
informacyjnych z opisem w języku polskim wszystkich 
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funkcji systemu). 

20 System monitoringu 

Całodobowy elektroniczny system monitorujący funkcjonowanie 
windy, wykrywający na bieżąco nieprawidłowości występujące 
podczas pracy windy, automatycznie informujący centrum 
serwisowe (wskazane przez Wykonawcę) poprzez wysyłanie 
drogą elektroniczną danych o parametrach pracy 
poszczególnych podzespołów, wyposażony w historię pracy 
windy, pozwalający na bieżąco korygować  ewentualne 
niesprawności w celu uniknięcia poważniejszych awarii 
mogących unieruchomić dźwig, śledzący m. in.: 
- awarie i ich przyczyny, 
- prawidłowość zatrzymywania kabiny, 
- stan oświetlenia w kabinie, 
- prawidłowość funkcjonowania drzwi, 
- pracę obwodu bezpieczeństwa, 
- stan zasilania, 
- ilość startów i zatrzymań kabiny. 
(wymaga się załączenia do oferty materiałów 
informacyjnych z opisem w języku polskim wszystkich 
funkcji systemu) 
 

21 Maszynownia 

Dostosowana do obowiązujących przepisów,  
prace do wykonania: 

- malowanie, 
- naprawa tynków, 
- wykonanie posadzki w raz z cokolikami z płytek 

gresowych 30x30mm (kolor beżowy, uzgodniony  
z Zamawiającym), 

- wymiana instalacji elektrycznej – w tym głównego kabla 
zasilania dźwigu (np. NHXH-Fe180/90 lub 
równoważny), oświetlenia szybu, oświetlenia 
maszynowni, gniazd elektrycznych w maszynowni, 
wyłącznika oświetlenia,  

- wykonanie wentylacji elektromechanicznej maszynowni 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Drzwi metalowe o odporności ogniowej EI30 malowane 
proszkowo (kolor uzgodniony z Zamawiającym), wymiary  
w świetle ościeżnic 90x200cm, zamek zgodny z normą 
(umożliwiający wydostanie się z wnętrza zamkniętej maszynowni 
bez pomocy klucza). 

22 Pakiety BHP 

- Osłony przeciwwagi. 
- Osłony ogranicznika prędkości. 
- Osłony otworów pasów nośnych. 
- Balustrady BHP na kabinie. 

23 Roboty towarzyszące 

- Malowanie ścian, w których są zamontowane drzwi wind na 
parterze i piętrach I- V – kolor dopasowany do istniejącego.  
- Uzupełnienie posadzki i cokolików z płytek lastryko przy 
drzwiach szybowych na parterze i na piętrach I- V kolor 
dopasowany do istniejącego. 

24 
Warunki gwarancji od 

 daty odbioru przez 
UDT i Zamawiającego 

Gwarancja minimum 36 miesięcy. 

25 Konserwacja urządzeń 
W okresie gwarancji, zakres konserwacji prowadzonej  
w okresie gwarancyjnym ustalono w załączniku Nr 10 do 
projektu umowy. 

26 Obsługa systemu 24 godzinna, w okresie trwania gwarancji. 
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monitoringu 

27 
Dokumenty 
 dodatkowe 

Katalog elementów i podzespołów podlegających konserwacji.  

Instrukcja konserwacji.  

 
4) Istotne warunki wykonania i odbioru oraz ustalenia dla Wykonawcy.  
1. Wykonanie prób i pomiarów elektrycznych.  
2. Rozruch i regulacja dźwigu. 
3. Utylizacja elementów i odpadów, zgodna z obowiązującymi przepisami. 
4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz spełnienie obowiązujących norm unijnych  

i krajowych dla dźwigu. 
5. Przedmiot zamówienia oraz poszczególne jego części powinny posiadać wymagane prawem 

obowiązujące certyfikaty i spełniać odpowiednie normy jakości. 
6. Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego  

w zakresie modernizacji dźwigów i kontroli jakości. 
7. Uruchomienie i odbiór dźwigu przez Jednostkę Notyfikowaną i dopuszczenie do eksploatacji przez 

Urząd Dozoru Technicznego. (opłacenie przez Wykonawcę kosztów odbioru przez Urząd Dozoru 
Technicznego) 

8. Uzyskanie książki rewizji nowego dźwigu zatwierdzonej przez UDT. 
9. Wykonanie skróconej instrukcji obsługi dźwigu. 
10. Przeprowadzenie szkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie ogólnej obsługi i 

użytkowania dźwigu i przedstawienie wykazu zakresu czynności konserwacyjnych. 
11. Czas pracy Wykonawcy - praca w godzinach urzędowania Urzędu w przypadku wykonywania prac 

nieuciążliwych, oraz po godzinie 1530 i w dni wolne od pracy – za zgodą administratora budynku, 
12. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na swój koszt wizji lokalnej szybu i maszynowni dźwigu 

oraz niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty 
w zakresie cenowo – przedmiotowym, jak również odnośnie terminu wykonania robót.  

13. Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, a w 
szczególności demontażu i montażu zespołów dźwigowych od wnętrza szybów, transportu 
zdemontowanych elementów w miarę możliwości wewnątrz szybów, a nie klatką schodową.  

14. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, Wykonawca jest zobowiązany na czas modernizacji 
dźwigu do zabezpieczenia drzwi na wszystkich przystankach szczelną obudową, wykluczającą 
możliwość wpadnięcia do szybu. 

15. 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. 

16. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca prac oraz naprawienia 
ewentualnych szkód, 

17. Wymagane jest, aby dokumentacja oraz wszystkie instrukcje napisane były w języku polskim. 
Sporządzona, zgodnie z obowiązującymi przepisami dozorowymi, dokumentacja w swoim zakresie musi 
obejmować m.in. dokumentację dla konserwatora maszynowni, dokumentację  techniczno-ruchową (2 
komplety), instrukcje uwalniania osób, tabliczki informacyjne, znamionowe, itp. 

18. Kompletną dokumentację wraz z certyfikatami i atestami dla zamontowanej windy, materiałów  
i komponentów dźwigu, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w 
dniu poprzedzającym odbiór robót wraz z podpisanym ich wykazem. 

19. Wykonawca zobowiązany jest dokonać przy współudziale Zamawiającego pisemnej oceny przydatności 
elementów ze zdemontowanego dźwigu i zakwalifikowania ich do następujących grup: 
a) przydatne do dalszego wykorzystania, 
b) przeznaczone do sprzedaży na złom. 

20. W przypadku zagospodarowania elementów zdemontowanego dźwigu w sposób określony  
w pkt 19 p.pkt b, Wykonawca sprzeda powyższe elementy i rozliczy się z Zamawiającym. Koszty 
transportu elementów zdemontowanego dźwigu obciążają Wykonawcę. Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży złomu wraz z fakturą Wykonawca przekazuje do kasy Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach. Kopię faktury należy przekazać Zamawiającemu. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na jakość 
dostarczanych urządzeń, użytych materiałów oraz jakość wykonanych prac montażowych  
w zakresie objętych przedmiotem zamówienia 
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22. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia, że w przypadku awarii urządzeń  
i instalacji przystąpi do ich usunięcia w czasie nie dłuższym niż trzy godziny od terminu skutecznego 
powiadomienia o zaistniałej awarii a w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie  
w czasie do 30 minut. 

5) Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45313100-5 - Instalowanie wind. 
45311200-2 – Instalacje elektryczne.  

IV. Zamówienia częściowe. 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
V. Informacja o ofertach wariantowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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 30.11.2011 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: 

a)    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 – wykonał 
w tym okresie, co najmniej trzy roboty, z których każda polegała na wymianie w użytkowanym 
budynku średniowysokim lub wysokim dźwigu osobowego z napędem pasowym. Wymagane jest, by 
wśród wymienianych robót przynajmniej jedna dotyczyła wymiany dźwigu ze zdalnym systemem 
monitoringu pracy wind; 

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 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. 
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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: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
- 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, 
- 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. 
 

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 1 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 3 do SIWZ – wymagana forma dokumentu –  oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

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 5 do SIWZ - wymagana forma dokumentów: - wykaz robót  - oryginał kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  - dokumenty potwierdzające, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki   budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub 
kopia poświadczona za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę  

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich  
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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 6 do SIWZ - wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za z 
godność z oryginałem przez  Wykonawcę 

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: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku 
nr 4 do SIWZ  
- 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, - 
wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę 

       - 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                  
- wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę 

5. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w pkt. XV.  
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. 
 - wymagana forma dokumentu - oryginał 

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. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – 
dokumenty te wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo 
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, jeżeli w miejscu zamieszkania 
osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia. 

 
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. 

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: 
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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: 
Jerzy Ćmiel  , tel. 41/ 342-13-19.  

2. W zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: 
Elżbieta Zagnińska,  tel. 41/ 342-11-32, Martyna Ślusarczyk, tel. 41/ 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: 7.000,00 zł 

(siedem tysięcy). 
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  P z p  
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. 

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 ”Wymianę windy osobowej na bazie istniejącego szybu i 
maszynowni windy w budynku C-I”. 

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. 
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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 

dekompletacji 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: „”Wymiana windy osobowej na bazie istniejącego szybu i maszynowni windy w budynku 
C-I”. 

Nie otwierać przed dniem  02.08. 2011 r., godz. 1000. 
 

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

3) 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. 

4) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  
  
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 02.08.2011 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 338, budynek A 

Dnia 02.08.2011 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. 
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- Cena może być tylko jedna. 
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 
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 

 
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 przewiduje wniesienie 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. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub 

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (okres ważności 6 m-cy od daty 
wystawienia) – w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania 
oświadczeń woli. 

4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz 
danych zawartych w ofercie.  

5. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 
XXV. Środki ochrony prawnej. 
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej ujęte w Dziale VI Ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” – odwołanie i skarga do sądu. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia za pomocą faksu. 
Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 ustawy). Odwołanie wnosi 
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się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art.180 ust. 4 ustawy). Odwołujący przesyła 
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy 
(art.180 ust. 5 ustawy). 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem (art. 198 a do art. 198 g ustawy). 
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 - Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy  
Załącznik nr 3. - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp. 
Załącznik nr 4. - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  z powodu nie 

spełniania warunków o których mowa w art.24 ust. 1 Pzp. 
Załącznik nr 5 - Wykaz robót 
Załącznik nr 6 - Wykaz kadry technicznej  
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 
Załącznik nr 8 - Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Załącznik nr 9 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 


