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Dyrektor Naczelny i Artystyczny
       Piotr Szczerski 



Kielce, dnia 17 września 2007 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na „Rozbudowę kotłowni gazowo – olejowej – Etap II”

dla potrzeb 
Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami)

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel. 041 344 60 48   fax. 041 344 47 65
e-mail: zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.pl   http:www.teatr-zeromskiego.com.pl
NIP: 657-10-06-022  REGON:000279404

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 
-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa centralnego i  instalacja kotła centralnego ogrzewania wraz z 
osprzętem,  dostawa  i  instalacja  komina,  zintegrowanie  zainstalowanych  urządzeń  z  dotychczas 
działającymi urządzeniami kotłowni.
3.1. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I OPIS ROBÓT:
     Dokładny opis wymagań technicznych oraz niezbędnych do wykonania robót znajduje się w Projekcie 

Budowlanym, Specyfikacji Technicznej –Technologia Kotłowni oraz Przedmiarze robót, 
3.2 OKRESY GWARANCJI:
      36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wszystkie prace należy ukończyć do 10 listopada 2007 roku.
Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADOWANIOA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 
ORAZ ZWIERANIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie ani nie przewiduje zawarcia 
umowy ramowej.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
      Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w tym postępowaniu. 

7. OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
7.1.  O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają wymogi  zawarte w  art.  22 

ust. 1 Ustawy Pzp:
 Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia;
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
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 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.. 24.
7.2. Ocena spełnienia określonych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8 niniejszej specyfikacji. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. W celu wykazania warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć 

następujące dokumenty:
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 aktualny  odpis  z właściwego rejestru,  albo zaświadczenie  o  wpisie  do ewidencji  działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności  gospodarczej,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed  upływem terminu 
składania ofert,

 Wykonawcy  składający  ofertę  wspólnie,  na  podstawie  art.  23  Prawa  zamówień  publicznych 
(dotyczy  m.in.  spółki  cywilnej  i  tzw.  konsorcjum)  zobowiązani  są,  poza  dokumentami 
wymienionymi wyżej do złożenia dokumentu ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 
w  postępowaniu  albo  reprezentowania  w postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego. Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące „wykonawcy” 
w zakresie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów stosuje się odpowiednio 
do wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólnie. 

8.2.  Dokumenty  muszą  być  przedstawione  w  języku  polskim  w  formie  oryginału  lub  kserokopii 
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  (kserokopię  dokumentów  może 
poświadczyć przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do reprezentowania firmy na zewnątrz). 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
9.1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest 

p. Jacek Pomarański specjalista ds. zaopatrzenia, tel. kom. 0 506 111 296
9.2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują  pisemnie.  Zamawiający  dopuszcza również  przekaz  w/w dokumentów oraz  informacji 
faksem  lub  drogą  elektroniczną,  pod  warunkiem  niezwłocznego  ich  potwierdzenia  pisemnie. 
Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia,  zapytania oraz informacje winny być kierowane na adres 
Zamawiającego (e-mail, nr faksu podane są na wstępie SIWZ).

9.3.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania  związane  z  prowadzonym 
postępowaniem  pod  warunkiem,  że  zapytanie  zostanie  złożone  w  siedzibie  Zamawiającego  nie 
później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

9.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może  zmodyfikować  treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia.  Dokonaną  modyfikację 
Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  doręczono  Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia.

9.5.  W  przypadku,  gdy  zmiana  powodować  będzie  konieczność  modyfikacji  oferty,  Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian 
w ofertach.

10.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
 Zamawiający nie wymaga składania wadium.

11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
12.2. Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający 

nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  Treść oferty musi odpowiadać 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.3.  Oferta  musi  zawierać  wszystkie  oświadczenia  i  dokumenty  wymagane  odpowiednimi 
postanowieniami specyfikacji,  z zastrzeżeniem złożonym w formie oświadczenia,  które informacje 
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
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konkurencji, nie mogą być udostępnione w trakcie postępowania. Wszelkie dokumenty składane są 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

12.4.Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. 
Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane 
przez  osobę  uprawnioną  do  występowania  w  imieniu  Wykonawcy  (dotyczy  również  wszystkich 
załączników do oferty).  Oryginał  upoważnienia  do podpisania  oferty powinien być  dołączony do 
oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeżeli do składania 
oświadczeń  woli  w imieniu  Wykonawcy  wymagane jest  zastosowanie  tzw.  reprezentacji  łącznej, 
wówczas  wszystkie  dokumenty  powinny  być  podpisane  przez  zobowiązane  osoby.  Wszystkie 
dokumenty,  a  także  wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany  powinny  być 
parafowane przez osobę podpisujące ofertę.

12.5.Ofertę  należy  umieścić  w  nieprzezroczystym  i  opieczętowanym  opakowaniu.  Na  opakowaniu 
zewnętrznym oferty, zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację: 

Oferta na „Rozbudowę kotłowni gazowo – olejowej – Etap II”
nie otwierać przed dniem 26 września 2007 r.

Na  opakowaniu  oferty  należy  zamieścić  informację  j/w  z  podaniem  nazwy  i dokładnego  adresu 
wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę (art.84 pkt 1 Ustawy Pzp) 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
przed terminem składania ofert. 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – tj.  w sekretariacie (pokój nr 1) Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 32 do dnia 26.09.2007 do godz. 12:00
13.2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 pkt 2 Ustawy Pzp).
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu 26.09.2007 r. o godz. 13:00

14.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Cena oferty jest ceną ryczałtowaną i obowiązuje bez zmian przez okres realizacji  Zamówienia. Cena 
oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent 
oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto. Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

15.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
15.1.  Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  ofertę  na podstawie  porównania  cen netto  zawartych 

w złożonych ofertach. Cena stanowi jedyne kryterium oceny ważnych ofert, cena = 100%.
Zamawiający będzie porównywał ceny w sposób następujący:

                                                                            najniższa zaoferowana cena  
     ilość punktów zdobytych przez ofertę „X”   =    ----------------------------------------   x 100 pkt   
                                                                                     cena oferty „X”  

   
 15.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w Ustawie Pzp oraz w SIWZ i została określona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o kryterium wyboru. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,  która uzyska największą 
liczbę punktów.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1.  Z Wykonawcą,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  podpisana umowa w terminie  nie 

krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przez 
upływem  terminu  związanego  ofertą.  Termin  i  miejsce  zawarcia  umowy  zostanie  określony  w 
informacji o wyniku postępowania. 

16.2.  Zamawiający  powiadomi  na piśmie  o  wynikach  postępowania  wszystkich Wykonawców,  którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
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17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający  nie  będzie  wymagał  od  wykonawcy,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  składania 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
18.1. Protest wnosi się na zasadach określonych w Rozdz. VI. Środki ochrony prawnej Ustawy Pzp

19. PŁATNOŚCI
Płatność za zrealizowanie zamówienia Zamawiający ureguluje w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania 
faktury i protokołu końcowego robót.

20. KARY UMOWNE
W przypadku nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę, będą naliczone przez Zamawiającego w 
wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.
W przypadku nieterminowej płatności za wykonaną umowę Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

21. INNE POSTANOWIENIA
Dokumentacja postępowania przetargowego jest dostępna dla oferentów w siedzibie Zamawiającego.
W sprawach nie objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.
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