Puck,02.10.2012 r.
OA-3310/4/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Dotycząca: Wykonania instalacji elektrycznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7.

1.

2.

Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Pucki- Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
ul. Wejherowska 43a
84-100 Puck
tel.(58) 673 24 73
fax. (58) 673 24 73
strona internetowa: http://pup.puck.pl
e-mail: gdpu@praca.gov.pl
godziny urzędowania 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.
Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych - (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) a także wydane na
podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego
zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 46 Prawa zamówień publicznych.
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4) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz z niniejszej SIWZ.
3.

Informacje ogólne:
1) Ilekroć w SIWZ przywołana jest „ustawa” należy przez to rozumieć wyżej cytowaną ustawę
2) Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 3761582012 z dnia 02.10.2012 r.) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

4.

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznych budynku PUP w Pucku przy
ul. E. Orzeszkowej 7 i obejmuje:
a) Wykonanie sieci komputerowej dla 73 punktów logicznych LAN na I piętrze budynku wraz
z wraz z wyposażeniem w urządzenia aktywne i pasywne oraz podłączeniem jej do istniejącej
infrastruktury sieciowej znajdującej się na parterze.
b) Wykonanie dedykowanej i gwarantowanej sieci elektrycznej dla 24 podwójnych punktów na
I piętrze budynku na bazie okablowania przygotowanego w poprzednim etapie prac oraz
podłączenie jej do istniejącej dedykowanej i gwarantowanej sieci elektrycznej znajdującej się
na parterze.
c) Wykonanie instalacji elektrycznej ogólnej na bazie okablowania przygotowanego
w poprzednim etapie prac oraz podłączenie jej do istniejącej sieci elektrycznej. Instalacja
elektryczna ogólna obejmuje I piętro oraz klatkę schodową budynku i zawiera:
• instalację oświetlenia podstawowego,
• instalację oświetlenia ewakuacyjnego,
• instalację zasilania gniazd wtykowych elektryki ogólnej,
• wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej,
• instalacje rozdzielnic piętrowych.
d) Wykonanie instalacji odgromowej budynku.
e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
kody CPV:
Kod CPV – 32410000-0 – Lokalna sieć komputerowa
Kod CPV – 32421000-0 – Okablowanie sieciowe
Kod CPV – 32422000-7 – Elementy składowe sieci
Kod CPV – 45314200-3 – Instalowanie infrastruktury kablowej
Kod CPV – 45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne
Kod CPV – 45315700-5 – Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
Kod CPV – 45314310-7 – Instalowanie okablowania komputerowego
Kod CPV –72710000-0 – Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem remontu instalacji elektrycznych
opracowanym przez zespół Z. Szymański, M. Florianowicz, A. Poniecki, z zastrzeżeniem pkt 6.

2) Charakterystyka przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do SIWZ).
3) Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed
złożeniem oferty.
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4) Na wykonane instalacje elektryczne Wykonawca musi udzielić 36 miesięcznej gwarancji oraz co
najmniej 24 miesięcznej gwarancji producenta na urządzenia.
5) Całość prac powinna zostać zakończona sporządzeniem dokumentacji powykonawczej zawierającej
pomiary parametrów zbudowanej sieci, okablowania oraz ewentualne uwagi.
6) Zamówienie nie obejmuje następujących zagadnień ujętych w dokumentacji projektowej

udostępnionej w całości:
a) Instalacji okablowania oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz okablowania gniazd
wtykowych załącznika nr 8 do SIWZ- przedmiary ( poz. 1-16 i 21
„Instalacje_elektryczne_ogólna_p”, poz. 1-2 „Instalacja_elektryczna_komp_p”)
b) Instalacji odgromowej w zakresie prac demontażowych załącznika nr 8 do SIWZ – przedmiary
(poz. 1-7 „Instalacja_odgromowa_p”)
c) Instalację sygnalizacji alarmu włamania i napadu (SAWiN).
7) Zakres robót realizować należy zgodnie ze SIWZ, Projektami budowlanymi, przedmiarami oraz
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace powinny być
zrealizowane przy użyciu materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom
państwowym PN, BN lub świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej, posiadających
odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia
techniczne konieczne do wykonania robót zawartych w przedmiocie zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania,
wynikających wprost z dokumentacji projektowych, jak również koszty: wszelkich prac
przygotowawczych, porządkowych, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne
koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy
posiada charakter ryczałtowy.
9) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 10)
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu.
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe
zamówienie sam. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć
Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą ze wskazaniem tej części zamówienia, którą
zamierza powierzyć mu do wykonania.
11) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w
tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te materiały. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez
autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do
podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności”
zaproponowanych „zamienników”.
Uwaga ! Od wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych prac
oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
5.

Termin wykonania zamówienia – do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.
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Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
α) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Udokumentują to poprzez wyspecyfikowanie usług instalacyjnych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Warunek dotyczy zrealizowania co najmniej trzech usług, wykonanych w okresie jw.,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Każda z usług musi być wykonana na kwotę co najmniej 50 tys. PLN brutto.
β) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Udokumentują to poprzez wykazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności. Warunek dotyczy udziału w zamówieniu przynajmniej
jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć
oświadczenie oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadających wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.
χ) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie przewiduje szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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.
3) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5) Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

6.
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e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7) O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
8) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego -spełnia/niespełna.
7) Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli Zamawiający żąda
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty.
7.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz określonych wymagań w stosunku do
przedmiotu zamówienia:
1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. Nr 2 do SIWZ),
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (zał. Nr 3do SIWZ),
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (zał. Nr 4 do SIWZ),
d) Wzór umowy (zał. Nr 5 do SIWZ),
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.
24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt 1 ppkt c)
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,
o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
3) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.
2 i 3 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
a) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, do oferty
należy dołączyć wykaz co najmniej 3 usług w zakresie instalacji sieci strukturalnej
o wartości minimum 50 tys. zł (zał. Nr 6 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli wykonawca krócej prowadzi działalność to
w tym czasie.
b) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty
należy dołączyć wykaz osób oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane
uprawnienia do realizacji
przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ). Warunek dotyczy udziału w zamówieniu
przynajmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
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4) Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt 4 zastępuje
się je 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 - wystawionych nie wcześniej niż w terminach
określonych w niniejszym pkt 4.
5) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wspólna
złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym
postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na
jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z wykonawców, winno być dołączone do oferty.
c) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty wymienione w punktach:
• 1 ppkt b i c, dla każdego partnera z osobna,
• 2 ppkt a, dla każdego partnera z osobna,
• pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6) Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
a) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 3 ppkt a i b polega
na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów
brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie
razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt a dotyczących każdego z tych
podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
b) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6 ppkt a, kopie dokumentów dotyczących
każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te
podmioty.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
e) Dokumenty złożone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
f) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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g) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, których
mowa w specyfikacji zamawiającego.
h) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
i) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
j) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
7) Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
a) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
b) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza
w wybrany przez siebie sposób.
c) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które
w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.
Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających
ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
d) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
e) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
8.

1)
2)
3)

4)

Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się
z Wykonawcami:
Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje: pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli w/w informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.
Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa wyżej.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej
http://pup.puck.pl bez ujawniania źródła zapytania.
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5) Zamawiający udostępnia obiekt Wykonawcom w celu przeprowadzenia wizji lokalnej po
uprzednim kontakcie telefonicznym z wyznaczonym pracownikiem PUP w Pucku (pkt 15).
6) Zamawiający nie planuje zebrania z Wykonawcami.
7) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej http://pup.puck.pl.
9) Jeżeli w niniejszym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
11) Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą
podlegały nowemu terminowi.
12) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli
spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
13) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin
składnia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
14) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację
o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://pup.puck.pl.
15) Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie skierowane na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck
Fax: 58 673 24 73 lub na adres e-mail: gdpu@praca.gov.pl
16) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Roman Gajak i Leszek Becker w godz. 8:00 do 14:00
9.

Wymagania dotyczące wadium:
Wadium nie jest wymagane.

Termin związania z ofertą:
1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.
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Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do
09.11.2012 r.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby (osób) uprawnionej do składania
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
3) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną
pieczątką.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”
i wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
7) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
8) Wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) powinny być ponumerowane i spięte (zszyte)
w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
9) Oferta powinna zawierać wypełniony „Formularz ofertowy” oraz wymagane załączniki
i oświadczenia określone w niniejszej specyfikacji.
10) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11) Zmiany oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Tak zmiany, jak
i zawiadomienie o wycofaniu oferty, powinny być przygotowane i zaadresowane w ten sam sposób
jak oferta oraz oznaczone na kopercie dodatkowym napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Dokumenty,
których treść stanowi tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a na ujawnienie których Wykonawca nie wyraża zgody, powinny zostać spakowane oddzielnie
i załączone do oferty z pisemnym zastrzeżeniem, że dokumenty te nie mogą być udostępnione
innym uczestnikom postępowania. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako
jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji
postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
13) Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową
Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, która będzie
zaadresowana na adres Zamawiającego tj.
11.

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
ul. Wejherowska 43a
84-100 Puck
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KOPERTA MUSI POSIADAĆ NASTEPUJĄCY OPIS:
Oferta przetargowa „Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Powiatowego
Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7”
Nie otwierać przed dniem 10.10.2012 r.
14) Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę.
15) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Pzp protokół wraz
z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
12.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 10.10.2012 r. do godz.: 10 00 w siedzibie Urzędu tj.
Powiatowy Urząd Pracy ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck, pokój nr 9 sekretariat.
UWAGA!
Oferty można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty
kurierskiej na adres Zamawiającego. W przypadku przesłania oferty pocztą za termin jej złożenia
uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Wszystkie oferty, które zostaną złożone po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone
Wykonawcom nieotwarte.

Informacja o otwarciu oferty:
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.10.2012 r. w pokoju nr 4 o godz.
1015
2) Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
3) Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy firm, adresy, informacje dotyczące ceny.
13.

14.

1)
2)

3)

4)
5)

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
Oceny oferty, zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji, dokona komisja przetargowa
wyznaczona przez Zamawiającego.
W toku dokonywania oceny złożonej oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących jej treści.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie „Prawo zamówień publicznych” i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
7) O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się
o wykonanie zamówienia podając nazwę, adres Wykonawcy, którego wybrano oraz cenę
ofertową. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego.
15.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

16.

1)

2)

3)
4)

Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca zobowiązany jest do podania ogólnej wartości dostawy netto, brutto, podatku VAT.
Cena winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
Cena może być tylko jedna za oferowaną część przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu ofertowym”.
Do porównania przy ocenie oferty brana będzie wartość ( cena ) brutto oferty.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w formie przelewów
w PLN.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Ocena złożonej oferty:
a) Sprawdzenie czy oferty są zgodne z przedmiotem zamówienia
b) Sprawdzenie złożonych dokumentów zaświadczeń i oświadczeń
c) Sprawdzenie oferty pod względem rachunkowym
d) Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium
„Cena oferty brutto” o wadze 100%.
Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
Oferty oceniane będą w systemie punktowym przy zastosowaniu wzoru:
cena najniższej oferty brutto
Liczba punktów = ------------------------------------ x 100
cena badanej oferty brutto

5) Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
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17.

1)
2)
3)
a)

b)
c)
d)
4)

5)
a)
b)
6)

18.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie zgodnie ze wzorem
umowy załączonym do SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom, oceny ofert i łączną punktację,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt 3 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poszczególnych części,
Zamawiający zawiadomi równocześnie 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.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, którego dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
Istotne postanowienia umowy:
Istotne postanowienia umowy zawarte są w Projekcie umowy – w załączeniu do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1) 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.
2) W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
3) Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

19.
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4)
5)
6)

7)

8)
9)

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem termin do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", artykuły od 179 do 198.

20.

Opis części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

21.

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

22.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3, oraz okoliczności po których zaistnieniu będą one
udzielane, jeśli Zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień:
Nie dotyczy.

23.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe , jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

24.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
- http://pup.puck.pl
- e-mail: gdpu@praca.gov.pl

25.

Informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

26.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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Pozostałe postanowienia
1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili
ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych
przez uczestników postępowania.
2) Udostępnienie protokołu i ofert zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
d) zdostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego
urzędowania.
3) W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. – Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240).
27.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 1 do SIWZ),
2. Formularz ofertowy ( zał. Nr 2 do SIWZ),
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( zał.
Nr 3 do SIWZ),
4. Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych ( zał. Nr 4 do SIWZ),
5. Wzór umowy ( zał. Nr 5 do SIWZ),

6. Formularz wykazujący doświadczenie Wykonawcy ( zał. Nr 6 do SIWZ),
7. oświadczenie oraz wykaz osób uczestniczących w zamówienia, ( zał. Nr 7 do SIWZ),
8. Dokumentacja dotycząca robót elektrycznych ( zał. Nr 8 do SIWZ).

PODPISANO:
Dyrektor
Zygmunt Orzeł
_______________________
Kierownik Zamawiającego
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