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„Wykonanie instalacji oddymiającej poziome i pionowe  
drogi ewakuacyjne w budynku A”.  
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I.  Nazwa i adres Zamawiającego. 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

NIP: 657 02 43 056 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113 poz. 759)  

na wykonanie robót budowlanych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wykonanie instalacji oddymiającej  

poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku A”. 

1. Zakres prac obejmuje: 

1) Roboty budowlane, w skład których wchodzą: 

- prace rozbiórkowe, 

- roboty murarskie, 

- roboty tynkarskie, 

- roboty dekarskie, 

- roboty związane z wykonaniem konstrukcji pod centrale i wentylatory, 

- prace dotyczące obłożenia ścian i kanałów wentylacyjnych 

- prace związane z uszczelnieniem przejść instalacji wentylacyjnej i elektrycznej 

- wykonanie stolarki okiennej 

- roboty ślusarskie. 

Szczegółowy zakres robót ujęty w przedmiarze robót, projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót załączonymi do SIWZ.  

 

2) Instalacje elektryczne, w skład, których wchodzą: 

- instalacja wykrywania dymu, 

- instalacja zasilania i sterowania 

- układanie przewodów, 

- montaż instalacji odgromowej, 

- montaż instalacji ekwipotencjalnej, 

- układanie korytek, 
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- pomiary i odbiory, 

- dokumentacja budowlano-wykonawcza (wykonanie projektu wykonawczego w oparciu  

o istniejący projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami), 

- dokumentacja powykonawcza. 

Szczegółowy zakres robót ujęty w przedmiarze robót, projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót załączonymi do SIWZ.  

 

3) Instalacje wentylacji, w skład , których wchodzą: 

- roboty instalacyjne wentylacji, 

- montaż central nawiewnych, wywiewnych, 

- wentylatory wywiewne, 

- montaż czujników, 

- próby i regulacja, 

- dokumentacja budowlano-wykonawcza (wykonanie projektu wykonawczego w oparciu  

o istniejący projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami), 

- dokumentacja powykonawcza. 

Szczegółowy zakres robót ujęty w przedmiarze robót, projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót załączonymi do SIWZ.  

 

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

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

przedmiotem zamówienia oraz dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz  

w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty w zakresie cenowo-przedmiotowym, jak 

również odnośnie terminu wykonania robót, 

2)  Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny i będzie zawierał 

pełny zakres po dodaniu do niego innych elementów (poza kosztorysowych), podlegających 

wycenie przez wykonawcę.  

3) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie 

można wykonać zamówienia. 

W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy nie przewidziane, ale konieczne do wykonania 

robót (w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: koszty wszelkich robót 

przygotowawczych, wyburzeniowych, porządkowych, ubezpieczenia budowy, odwóz gruzu i 

materiałów pochodzących z rozbiórki, ich utylizacja, koszty odbiorów, koszty wykonania 

dokumentacji budowlano-wykonawczej i dokumentacji powykonawczej, itp.). 
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4) Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem 

technicznym należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy, zgodnie  z ust. 3 i 4  

rozdziału XIV SIWZ. 

5) Przedmiot zamówienia oraz poszczególne jego części powinny posiadać wymagane prawem 

obowiązujące certyfikaty i spełniać odpowiednie normy jakości, 

6)  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, 

7)   Z uwagi na prace  prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się prowadzenia prac w sposób 

jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.  

8)  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, 

9)  Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca prac oraz 

naprawienia ewentualnych szkód, 

10)  Kompletną dokumentację wraz z certyfikatami i atestami dla materiałów i urządzeń, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu poprzedzającym odbiór 

robót wraz podpisanym ich wykazem. 

11)  Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na jakość 

wykonywanych prac montażowych i budowlanych.  

12)  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. 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 15.12.2011 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 zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych:  



Strona 6 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: AG.I.272.1.20.2011 

a) minimum dwie roboty w zakresie instalacji elektrycznych o wartości co najmniej 1 000.000,00 zł 

brutto każda,  

b) minimum jedną robotę polegającą na wykonaniu instalacji wykrywania pożaru i oddymiania  

o wartości 200 000,00 zł brutto każda, 

c) minimum jedną robotę polegającą na wykonaniu wentylacji mechanicznej o wartości co najmniej  

700 000,00 zł brutto każda. 

 

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: 

a) minimum jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia w branży elektrycznej (kierownik robót) – 

wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń, 

b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w branży ogólnobudowlanej – wymagane 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, 

c) minimum jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia w branży ogólnobudowlanej – wymagane 

uprawnienia w branży ogólnobudowlanej bez ograniczeń. 

 

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: 

 

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. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub  w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu,  o 
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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 7 do SIWZ  

 

2. Kosztorys ofertowy  
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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 8 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 10 do SIWZ - dokumenty potwierdzające, że roboty zostały 

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 11 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; 

– wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”;  
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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; 

– wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”;  

 

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.  

– wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”;  

  

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. 

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). 
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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: 

Wacław Książek, tel. (41) 342-13-19, Elżbieta Zagnińska , tel. (41) 342-11-32.  

2. W zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: 

Dominika Gruszko, 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 : 

39 000,00 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.  
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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. 

 

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 instalacji oddymiającej  

poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku A”.   

 

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. 
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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 instalacji oddymiającej poziome i pionowe drogi ewakuacyjne  

w budynku A”.   

Nie otwierać przed dniem  01.08.2011 r., godz. 1030. 

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 01.08.2011 r., do godz. 1000 
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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 01.08.2011 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. 

- Cena może być tylko jedna. 

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 

- Podstawę wyliczenia wartości robót budowlanych stanowi kosztorys ofertowy. 

 

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. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 5% ceny całkowitej 

(brutto) podanej w ofercie w zaokrągleniu do dziesiątek zł, przed zawarciem umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu − nr konta 56 1010 1238 0853 4213 9120 0000 ; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 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. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; 



Strona 16 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: AG.I.272.1.20.2011 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust 3. 

9. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

10. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady. 

11. Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

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 12 do SIWZ. 
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5. Wykonawca działający na podstawie wpisu do ewidencji przed podpisaniem umowy dostarczy 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  

 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

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 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 
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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  -   Przedmiar robót – instalacje elektryczne;  

Załącznik nr 2  -   Przedmiar robót – ogólnobudowlane; 

Załącznik nr 3  -   Przedmiar robót – wentylacja; 

Załącznik nr 4  -   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – instalacje elektryczne; 

Załącznik nr 5  -   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – ogólnobudowlane; 

Załącznik nr 6  -   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wentylacja; 

Załącznik nr 7  -   Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 8  -  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych  w art. 22 ust.1 Pzp. 

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 

Załącznik nr 10  -  Wykaz robót; 
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Załącznik nr 11  -  Wykaz osób; 

Załącznik nr 12  -  Projekt umowy. 

 

 

 

 

 

 


