
- 1 -

Szydłowiec, dnia 24.01.2008r. 
Oznaczenie sprawy: ON-343-6/2008 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

na „ Wykonanie : instalacji przeciwpożarowych systemów alarmowych 
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” Łaziska 15A 

(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieńpublicznych) 

§ 1
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

Zarząd Powiatu  
w Szydłowcu 
26-500 Szydłowiec 
Pl.. M. Konopnickiej  7 
woj. mazowieckie 
NIP  799-17-28-691    REGON  670222859 

§ 2
Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwot  

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 
 

§ 3. 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
3. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji przeciwpożarowych systemów  
alarmowych. 
Oznaczenie   wg   Wspólnego    Słownika   ZamówieńCPV:     45312100-8. 
3.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia przez wykonawcę wykonania części 
zamówienia podwykonawcom. 
3.3..Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
3.4. Szczegółowy zakres prac określono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót -  
załącznik Nr  6;  dokumentacja projektowa – załącznik Nr 7.  Dokumentacja projektowa do wglądu 
równieżw siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” Łaziska 15 A, 26-505 Orońsko. 
Wykonawca powinien dokonać oględzin miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu 
oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie 
mogą być niezbędne w przygotowaniu formularza ofertowego i kosztorysu. 

§ 4. 
Oferty częściowe 

 
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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§ 5. 
Zamówienia uzupełniające 

5.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

§ 6. 
Oferty wariantowe 

 
6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

§ 7.  
Termin wykonania zamówienia  

 
7.1. Termin wykonania zamówienia : 20. 03.2008 r. 
 

§ 8. 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

8.1. Warunki przystąpienia do postępowania 
8.1.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
8.1.2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Wykonawca musi przedstawić wykaz zrealizowanych dwóch robót instalacyjnych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie min. l roboty odpowiadającej swoim 
rodzajem i o wymaganej przez Zamawiającego minimalnej wartości robót stanowiących przedmiot 
zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 
8.1.3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
8. l .4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655). 
8. l .5.Wymagania dotyczące gwarancji: Wymagana gwarancja min.36 miesięcy 
8.1.6. Złożenie skutecznie oferty ( formularza ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi 
załącznikami). 
8.1.7. Złożenie kosztorysu ofertowego. 
8.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków przystąpienia do postępowania: 
8.2.1. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w ww. 
dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 
8.2.2. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iżWykonawca spełniłwarunki 
wymienione w pkt  8.1. 

 
§ 9. 

Dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać oferta 
 

9. l. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
- formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę;
- zaakceptowany i zaparafowany projekt umowy; 
- kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarami robót. 
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9.2.. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  ust. 8 
należy złożyć:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( z art. 22 ust. l, art.24 ust. l i 2 

ustawy pzp) o treści Załącznika Nr 2  
- aktualny odpis z właściwego rejestru   albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; w przypadku spółki cywilnej -aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru dla każdego ze 
wspólników;.

- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyćw wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 
(Załącznik Nr 3),  

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania dwóch 
robót instalacyjnych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie min. l 
roboty o wartości odpowiadającej swoim rodzajem i o wymaganej przez Zamawiającego 
minimalnej wartości robót stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane należycie. 

9.3.1 Wykonawcy   mogąwspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym 
zastrzeżeniem:  

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu ( lub reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 
przedstawiciela    wykonawcy.  

- pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania  
i wskazywać pełnomocnika. Musi teżwyliczaćwszystkich wykonawców, którzy wspólnie  
ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. 

§ 10. 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 

10.1. Zamawiający - osoby upoważnione i Wykonawcy będą porozumiewać się (w tym 
przekazywać informacje, oświadczenia i dokumenty) na piśmie lub faksem. 
W przypadku,  gdy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane 
zostaną faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Numer telefonu i faksu  048 618 44 37. 
10.2. Wykonawcy mogą składać zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Zamawiający osoby upoważnione są zobowiązane niezwłocznie udzielićwyjaśnień wysyłając
treść zapytania wraz  z  wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytana do wszystkich 
wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że prośba
o wyjaśnienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
10.3. Składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone 
zapisem: 
„ Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na   wykonanie instalacji 
przeciwpożarowych systemów alarmowych”
10.4. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i 
instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niżwymienione w 
pkt. 11. 
10.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
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upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Wszystkie takie modyfikacje 
staną się częścią specyfikacji, będą przesłane niezwłocznie do wszystkich Wykonawców, 
którym przekazano specyfikację oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
www.szydlowiecpowiat.pl 
10.6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 
specyfikacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu 
terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano 
specyfikację oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

§ 11. 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
11.1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyr. 
Andrzej Mularczyk oraz pracownik Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” Łaziska 15 
A – Maria Pyrka od pn. do pt. w godzinach: 8.00 - 15.00 
tel/fax: 048 618 44 37 
 

§ 12. 
Wymagania dotyczące wadium 

 
12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę.

§ 13. 
Termin związania ofertą

13.1. Termin związania ofertąwynosi 30 dni. 
 

§ 14. 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
14.1. Oferta powinna być przygotowana czytelnie, na Formularzu Ofertowym o treści 
Załącznika Nr l, do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 
Wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 8 i 9 stanowią załączniki do oferty. 
14.2. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty 
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski i 
poświadczone przez Wykonawcę.
14.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
14.4. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub 
jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 
14.5. Wykonawca przygotowuje formularz ofertowy wraz z niezbędnymi załącznikami na swój 
koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie Wykonawca. 
14.6. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją.
Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ust. l ustawy pzp. 
14.7. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych kartach, a numeracja 
kartek powinna rozpoczynać się od numeru l, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, 
zamawiający nie wymaga numerowania czystych kartek. 
14.8. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami były spięte w sposób 
zapobiegający jej dekompletacji. 
14.9. Zamawiający uznaje, że podpisem jest : złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli znak jest nieczytelny lub nie zawiera 
pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem ( np. w formie pieczęci), 
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z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 
14.12. Oferty  należy złożyć w zamkniętej   kopercie  uniemożliwiającej   zapoznanie   się
z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Kopertę zewnętrzną należy opatrzyć opisem: 
„ Oferta na wykonanie : „ Instalacji przeciwpożarowych systemów  alarmowych" – Nie 
otwierać przed 13.02.2008r. przed godz.10³° 
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres 
wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia 
złożenia oferty. 

§ 15. 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
15.1. Oferty należy złożyć do dnia 13.02.2008 r. do godz.10°° w sekretariacie Domu Pomocy 
Społecznej „Dom Kombatanta” Łaziska 15A, 26-505 Orońsko pow. Szydłowiec woj. 
mazowieckie. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do 
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach 15 A. 
15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.02.2008r. godz. 10³° w gabinecie Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej ”Dom Kombatanta” Łaziska 15 A. 
 

§ 16. 
Opis sposobu obliczania ceny 

 
16.1. Łączną cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w 
niniejszej specyfikacji. 
16.2. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i 
pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien 
uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie 
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
16.3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie przedmiaru robót oraz zgodnie z następującymi 
zasadami: 
16.3.1. Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami dotyczącymi 
realizacji przedmiotu zamówienia. Po wizji lokalnej i zapoznaniu się z przedmiarami robót, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami realizacji zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest oddzielnie wycenić każdą pozycję w załączonych przedmiarach 
robót, przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz 
podsumowania kwot. 
16.3.2. Do kosztorysu ofertowego robót należy załączyć zestawienie czynników cenotwórczych 
zawierające w szczególności dane: 
- stawka roboczogodziny (w przypadku gdy stawki są różne dla poszczególnych 
przedmiarów należy je wyspecyfikować). 
- procentowy wskaźnik narzutów kosztów pośrednich i zysku, 
- zestawienie materiałów i sprzętu. 
16.4. Cena musi zawierać informacje o stawce i wysokości podatku    VAT. 
16.5.  Łączną oferowaną cenę należy podać w PLN   w   Formularzu    Ofertowym -   
 ( Załącznik Nr l ). 
16.6. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania 
umowy z zastrzeżeniem art.144 ust. l ustawy pzp. 
 

§ 17. 
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą.
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17.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie  
w walucie PLN. 

§ 18. 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

18.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 
C min 
Kryteria: Cena brutto - 100 %   
 

Cof W
C

CC ×= min
 

Gdzie: 
C of - ilość punktów uzyskanych za cenę,
C min - najniższa cena, 
C - cena podana przez Wykonawcę,
WC - waga kryterium ceny; 
 
Punkty zostaną wyliczone w następujący sposób: najniższa cena oferty podzielona przez cenę
badanej oferty, przemnożona przez wagę 100 pkt. 
18.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ 
oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza oparciu o podane powyżej kryterium 
wyboru. 

§ 19. 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

19.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 
umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - Załącznik Nr 5, 
19.2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty. Ostateczny termin zawarcia umowy uzależniony jest od dnia 
zakończenia ewentualnych procedur protestacyjnych. 
19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (dotyczy tylko postępowań, w których wymagane jest wniesienie 
zabezpieczenia), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. l ustawy pzp. 
19.4. Wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru jego 
oferty jako najkorzystniejszej zobowiązany będzie do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie 
później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie. 
 

§ 20. 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
20.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę.
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§ 21. 
Istotne postanowienia umowy 

 
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji Wzór Umowy –Załącznik Nr 5. 
 

§ 22. 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia 
 

22.1. W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące protestów, zgodnie z art. 180 
- 183 ustawy pzp. 
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy, w terminie 7 dni od 
dnia , w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę do jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy 
dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
Protest  powinien  wskazywać oprotestowaną czynność lub  zaniechanie  zamawiającego, 
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu ( art. 181 ust. 8 ustawy pzp.). 
Zamawiający    odrzuca   protest   wniesiony    po    terminie,    wniesiony    przez    podmiot 
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 ustawy pzp. 
Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty jeżeli nie przysługuje odwołanie wraz z rozstrzygnięciem 
przez Zamawiającego lub z upływem terminu na jego rozstrzygniecie. W postępowaniu o 
udzielenie powyższego zamówienia przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg nie stosuje 
się .

§ 24. 
Załączniki do specyfikacji 

24.1. Załącznik Nr l - Formularz ofertowy 
24.2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie 
24.3. Załącznik Nr 3 - Kwalifikacje techniczne - personel 
24.4. Załącznik Nr 4 - Doświadczenie zawodowe 
24.5. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 
24.6. Załącznik Nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
24.7. Załącznik Nr 7 - Dokumentacja projektowa
24.7. Załącznik Nr 8 - Kosztorys inwestorski ślepy 
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