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ON-343-3/2008 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5.278. 000,00 EURO 

Przedmiot zamówienia: 

 

Remont siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu 

26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7  

strona internetowa www.szydlowiecpowiat.pl,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655). 

2. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy:  
a. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 
c. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
d. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 
e. zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe  będą zawierać taką samą cenę.

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 
− ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert, 
− złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Realizacja zadania obejmuje: 
1. Wykonanie ścianki działowej na parterze. 
2. wykonanie robót adaptacyjnych wewnętrznych parteru. 
3. Wykonanie okładzin schodów klatki schodowej. 
4. Wymianę instalacji elektrycznej. 
5. Wymianę posadzki parteru i piętra. 
6. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
7. Remont łazienek i wc parteru i pietra. 
8. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. 
 

Szczegółowy zakres prac określają kosztorysy budowlane ślepe stanowiące załączniki od nr 3 do nr 10 do SIWZ. 

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV -  45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia :  
do 31 marca 2008 r. 
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V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy: 

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych,  

- przyjmują warunki umowy, 

- złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. 6 SIWZ, potwierdzające 
spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie                                 
z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści  złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem  art. 88 ustawy PZP. 

- Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych wymagań określonych w 
ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu 
przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli 
dokumenty  zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także zgodnie z art. 26 ust. 4  w wyznaczonym 
przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

- Oferta wykonawcy wykluczonego  uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz 
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Dokumenty wymagane: 

− formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 

− aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, 
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, 

− dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia tj.: 
uprawnienia budowlane osoby będącej kierownikiem budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności 
do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; 

− oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2; 

− kosztorysy ofertowe sporządzone w oparciu o ślepe kosztorysy budowlane stanowiące załączniki od nr 3 do nr 10 
do SIWZ. 

 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. 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: 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 lub faksem:(048) 617-10-61 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
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warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

 2.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

 3.  Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Jan Czubak tel. (048) 617-
10-08. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie jest wymagane wniesienie wadium  
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Przygotowanie oferty 

1) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku  polskim. 

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 dekompletacji zawartości 
oferty.  

10) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  

 
Oferta musi być złożona Zamawiającemu w dwóch kopertach: 

- koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona – „OFERTA PRZETARGOWA – REMONT 
SIEDZIBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZYDŁOWCU.”; 

- na kopercie wewnętrznej należy umieścić pełną nazwę i adres Wykonawcy. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, Pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 30 

stycznia 2008 roku do godziny 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną
zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 30 stycznia 2008 r. o godzinie 1015 w swojej 
siedzibie - sala konferencyjna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy wykonania 
zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna 
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XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Kryteria oceny ofert 
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:  
--------------------------------------------------------------------------- 
| Nazwa kryterium                                                |Waga        | 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Cena                                                                   |    100  %    | 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego                                                                                                      

cena – oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym 
 An = Pmin : Pn x 100%  
 

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A, 

n – numer oferty, 

Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert, 

Pn – cena zaproponowana przez oferenta n. 
 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ 
WYKONAWCĘW CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 
nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.  

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

 

XV. WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów 
przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

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

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5. 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie 
publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci: 

- protestu (Dział VI, rozdz. 2 art.180 + 183PZP) 

 

XVII. INNE INFORMACJE 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

 

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, oraz okoliczności, po których zaistnieniu 
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będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a 
wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI 

Nr 1 – Formularz oferty. 

Nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1  ustawy PZP. 

Nr 3 – Kosztorys budowlany ślepy na wykonanie ścianki działowej z rygipsu na parterze. 

Nr 4 – Kosztorys budowlany ślepy na wykonanie robót adaptacyjnych wewnętrznych parteru. 

Nr 5 – Kosztorys budowlany ślepy na wykonanie okładziny schodów klatki schodowej z płytek GRES. 

Nr 6 – Kosztorys budowlany ślepy na wymianę instalacji elektrycznej. 

Nr 7 – Kosztorys budowlany ślepy na wymianę posadzki parteru i piętra.  

Nr 8 – Kosztorys budowlany ślepy na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 

Nr 9 – Kosztorys budowlany ślepy na remont łazienek i wc parteru i piętra. 

Nr 10 – Kosztorys budowlany ślepy na wykonanie robót malarskich. 

Nr 11 – Umowa. 

 

Szydłowiec, dnia 09 stycznia 2008 r. 
 

______________________________________ 

Podpis  osoby   uprawnionej  

 


