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GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BWA w KATOWICACH 
SIWZ „Instalacja elektryczna oświetlenia sali wystaw”  

 
 

NR SPRAWY: 1/ZP/BWA/02/2012 
 KATOWICE  dn. 29.02.2012 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY. 
 
Galeria Sztuki Współczesnej, BWA w Katowicach. 
Siedziba: 40-004 Katowice, al. Wojciecha Korfantego 6. 
Telefon:  32/2599-040, 32/2599-324, fax: 32/2599-324. 
Strona Internetowa: www.bwa.katowice.pl 
Adres e-mail: sekretariat@bwa.katowice.pl 

 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

 
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206.000,00 EURO. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia sali Wystaw Galerii Sztuki Współczesnej zgodnie 
z projektem wykonawczym. 
 
1. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

- demontaż wraz z opisem obwodów istniejącej rozdzielnicy TB-1 zgodnie z przedmiarem 
robót (ZAŁ. nr 1), 
- demontaż istniejącej instalacji gniazd wtyczkowych i wentylatorów w zakresie 
obejmującym projekt wykonawczy, 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia zgodnie z przedmiarem robót, 
- wymianę rozdzielnicy TB-1 zgodnie z projektem wykonawczym, 
- montaż skrzynki sterującej oświetleniem zgodnie z projektem wykonawczym, 
- montaż rozdzielnicy RS-1 zgodnie z projektem wykonawczym, 
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtyczkowych i wentylatorów w 
zakresie jak w projekcie, 
- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej zgodnie z projektem 
wykonawczym, 
- wykonanie tablicy synoptycznej zgodnie z projektem wykonawczym, 
- wykonanie wymaganych przepisami prawa pomiarów i badań odbiorczych oraz 
udokumentowanie wyników pomiarów na piśmie w formie protokołów z pomiarów (na 
drukach ZAŁ. nr 2 od „a” do „e”), 
- złożenie oświadczenia o wykonaniu instalacji elektrycznej (ZAŁ. nr 3) 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej dokonanych zmian (w 
dwóch egzemplarzach). 

  
2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

 
CPV 45.31.0000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 
CPV 45.31.1100-1 Roboty instalacyjne elektryczne w zakresie okablowania 
  elektrycznego. 
CPV 45.31.1100-2 Roboty instalacyjne elektryczne w zakresie instalacji 
  elektrycznych. 
CPV 45.31.5300-1 Roboty instalacyjne elektryczne w zakresie instalacji zasilania 
  elektrycznego. 
CPV  45.31.5600-4 Roboty instalacyjne elektryczne w zakresie instalacji niskiego 



       

SIWZ do sprawy nr 1/ZP/BWA/02/2012 

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BWA w KATOWICACH 
SIWZ „Instalacja elektryczna oświetlenia sali wystaw”  

 
 

  napięcia. 
CPV 45.31.7300-5 Inne instalacje elektryczne – instalowanie elektrycznych 
  urządzeń rozdzielczych. 
CPV 50.71.1000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji 
  budynkowych. 
CPV 71.31.4100-3 Usługi elektryczne. 
CPV 45.41.0000-1 Usługi budowlane – tynkowanie. 
CPV  45.44.2100-8 Roboty malarskie. 
 

3. Projekt wykonawczy pn. „Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych” obejmujący zakres 
zamówienia dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach przy alei 
Wojciecha Korfantego 6.  

 
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, AUKCJA 

ELEKTRONICZNA, UMOWA RAMOWA, ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA, 
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW. 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
2. Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień 

Publicznych, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających Wykonawcy 
usług, który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu do realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

3. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru Wykonawcy. 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 
Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od daty podpisania umowy 
do dnia 19 kwiecień 2012 roku. 

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH 

 WARUNKÓW. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, 
d. dysponowania osobami uprawnionymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku DOZORU 
z wpisem uprawniającym do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. 

e. dysponowania osobami uprawnionymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 
osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku 
EKSPLOATACJI. 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych. 

 
3. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie 

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w rozdziale  VII i VIII niniejszej specyfikacji. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki 
Wykonawca spełnił. 
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4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku PZP.  

 
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU, OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 
ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 
 
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na ZAŁĄCZNIKU 

NR 4 do SIWZ. 
 

2. Na potwierdzenie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
oświadczenie Wykonawcy za ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ o tym, że dysponuje: 
a. osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku DOZORU 
z wpisem uprawniającym do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,   

b. co najmniej trzema osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI, 

c. pozostałymi osobami, które będą wykonywały przedmiot zamówienia, posiadającymi 
wszelkie wymagane przepisami prawa, niezbędne do wykonywania przedmiotu 
zamówienia, kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia. 

d. Wykonawca przedłoży oświadczenie o wykonanej minimum jednej robocie budowlanej 
o podobnym charakterze co przedmiot przetargu na kwotę nie mniejszą niż 100000,00 
brutto PLN, wraz z załącznikiem o należytym wykonaniu umowy (ZAŁĄCZNIK 6A). 
 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków; w tym przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany 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. 

 
VIII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 24 UST.1 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

 
1. Oświadczenie Wykonawcy na ZAŁĄCZNIKU NR 5 do SIWZ o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania wraz z dołączonymi zaświadczeniami o niezaleganiu ze 
składkami w ZUS i US, lub zaświadczenie o rozłożeniu zobowiązań wobec ZUS lub US na 
raty oraz w innej formie odroczonej płatności. 

 
IX. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WŁASNYMI SIŁAMI WYKONAWCY LUB ZA 

POMOCĄ PODWYKONAWCÓW. 
 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców, o 
czym oświadczy na ZAŁĄCZNIKU NR 7. 
Oświadczenie to jest wiążące dla Wykonawcy w całym okresie wykonywania przedmiotu 
zamówienia. 
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X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE 
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 
1. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania wniosków, 
informacji, zawiadomień faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 
3. Protesty i przyłączenia do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu będą 

składane w formie określonej w ust.2. 
 

4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
- w kwestii merytorycznej – Pan Leszek Bryła kierownik BWA, tel. 32/2599-040,  
- w kwestiach technicznych – Pan Tomasz Brożek, tel. 509-620-075.  
 

5. Wszystkie zapytania dotyczące specyfikacji należy kierować do zamawiającego: 
   Galeria Sztuki Współczesnej, BWA w Katowicach. 

     40-004 Katowice, al. Wojciecha Korfantego 6. 
     Telefon:  32/2599-040, 32/2599-324, fax: 32/2599-324. 
     Strona Internetowa: www.bwa.katowice.pl 
     Adres e-mail: sekretariat@bwa.katowice.pl 
 

6. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godziny 12:00 dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 

3500,00 PLN (trzy tysiące pięćset złotych) w jednej lub kilku następujących formach: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 
 

2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wykonawca składa razem z formularzem 
ofertowym oryginał wniesienia wadium na rachunek Zamawiającego, lub jego kserokopię 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby (osobę) uprawnione ze strony 
Wykonawcy. 
 

3. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna, do formularza ofertowego 
Wykonawca załączy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu 
stanowiącego wadium, natomiast oryginał tego dokumentu składa odrębnie Zamawiającemu. 
 

4. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna, winno gwarantować Zamawiającemu 
wypłatę sumy gwarancyjnej bezwarunkowo, nieodwołalnie, na pierwsze żądanie 
Zamawiającego. 
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5. Wadium w pieniądzu wnosi się na rachunek bankowy Galerii Sztuki Współczesnej BWA w 
Katowicach znajdujący się w banku:  
ING BANK ŚLĄSKI o numerze rachunku 49 1050 1214 1000 0007 0005 4919                        . 
Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
 

6. Zamawiający , z zastrzeżeniem ust.8 pkt.3, zwraca wadium wszystkim wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
 

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi  z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany  przez Wykonawcę. 
 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli, Wykonawca którego oferta została 
wybrana: 
1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na określonych 

warunkach oferty. 
2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
4. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy z dnia 

29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art.25 ust.1 tejże ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że nie 
wynika to z przyczyn leżących po jego stronie. 
 

10. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, powoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
 

11. Zamawiający, w określonym przez siebie terminie, żąda ponownego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę, któremu zostało ono zwrócone na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY. 
 
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z ustawą oraz treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia według formularza ofertowego stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 6, 
załączając do niego wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII 
i rozdziale VIII SIWZ, przyjmując sposób obliczania ceny oferty określony w rozdziale XV 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

2. Wykonawcy są zobowiązani przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie. 
 

3. Treść oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

4. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, formie pisemnej, w języku polskim. 
 

5. Oferta oraz wszystkie wypełnione załączniki do oferty stanowiące oświadczenie 
Wykonawcy muszą być podpisane przez osoby (osobę) upoważnione do reprezentowania 
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Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze 
lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 
Upoważnienie do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 
z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. 
 

6. Wymagane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby (osobę) uprawnione ze strony 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw, które muszą być złożone 
wyłącznie w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. 

7. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym 
języku, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tekst przetłumaczony na język polski. 
 

8. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście (treści) oferty muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 
9. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia: 

a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 
cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 
do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
W tym przypadku do oferty załączają pisemne pełnomocnictwo ustanawiające 
pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie tego postępowania. 

b. Każdy uczestnik wspólnej oferty musi spełniać warunki, o których mowa w rozdziale 
VI ust.2 SIWZ. 
Każdy uczestnik wspólnej oferty złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII. 

c. Warunki określone w rozdziale VI ust.1 pkt.1 do 4 oraz pozostałe warunki określone w 
SIWZ uczestnicy wspólnej oferty mogą spełniać łącznie (wspólnie). 

d. W przypadku, gdy do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrana oferta 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 
 

10. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za termin złożenia oferty, przyjmuje się 
termin, w którym oferta (przesyłka) została dostarczona do siedziby Zamawiającego. 
Za datę wpływu oferty składanej drogą pocztową uznaje się datę podaną w rozdziale XIV. 
 

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII i VIII SIWZ, składa 
dokument lub dokumenty określone w §4 ust.1 pkt.1 Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane, 
zgodnie z  §4 ust.2,3 i 4 rozporządzenia. 
 

12. Ofertę należy złożyć zabezpieczoną, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej 
zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 
13. Ofertę należy oznaczyć jak niżej: 

 
„WYKONANIE ISTALACJI ELEKTRYCZNEJ SALI WYSTAW GALERII BWA W 
KATOWICACH” 
„NAZWA UCZESTNIKA PRZETARGU: …………………………………………….” 
należy dopisać: „NIE OTWIERAĆ PRZED 19 marca 2012 roku GODZINĄ 11:00” 
i opieczętować, pieczątką firmową z pełnym adresem zwrotnym. 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, (poprawić, uzupełnić) 
ofertę. 
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15. Zmiana oferty może nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według 
takich samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej 
złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazać, które postanowienia oferty są zmieniane. 

 
16. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania 

ofert. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego 
żądania zwrotu oferty, podpisanego przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy. Oferta może być zwrócona tylko osobie uprawnionej lub właściwie 
upełnomocnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru wcześniej złożonej oferty. 

17. Zamawiający wymaga aby wszystkie strony składanej oferty były ponumerowane, oraz 
złożone w taki sposób aby uniemożliwiały zdekompletowanie oferty. 

 
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : 

  Galeria Sztuki Współczesnej, BWA w Katowicach. 
    40-004 Katowice, al. Wojciecha Korfantego 6. 

w pokoju SEKRETARIAT do dnia 19 marca 2012 roku do godziny 11:00. 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową lub kurierską, Zamawiający przyjmie jako termin 
złożenia oferty datę i godzinę dostarczenia oferty do w/w pokoju. 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 
 
2. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 19 marca 2012 roku o godzinie 11:15 w siedzibie 

Zamawiającego w Katowicach przy alei Wojciech Korfantego 6 w pokoju nr GABINET 
DYREKTORA . 
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. 
 

3. Przebieg publicznego otwarcia ofert: 
- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- po otwarciu z osobna każdej oferty podaje: 
  imię i nazwisko, nazwę firmy oraz siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana i  
cenę tej oferty. 
 

4. Informacje, o których mowa w ust.3 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
XV. SPOSÓB OBLICZANIA OFERTY. 

 
1. Kosztorys Inwestorski oferty został wykony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. nr 130 poz. 1389 z roku 2004).   
 

2. Oferta musi zawierać niezmienne w czasie trwania zamówienia ceny zawarte w 
kosztorysie ofertowym obejmujące składniki cenotwórcze takie jak robocizna, materiał i 
sprzęt. Formularz ofertowy ( ZAŁĄCZNIK NR 8 ) musi być sporządzony w oparciu o 
przedmiar robót, który dołączony jest do SIWZ jako ZAŁĄCZNIK NR 1.   
 

3. Ceny, o których mowa w ust.1 zostaną określone przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym  stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

 
4. Cena musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie. 

 
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu 

(walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN). 
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XVI. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY. 

 
1. Kryteria oceny ofert i ich wagi procentowe: 

 
- cena oferty – 100% 

 
2. Ocena punktowa= (cena ofert z najniższą ceną(zł) / cena badanej oferty (zł)) x 100 pkt. 

 
XVII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY. 

 
1. Zamawiający ma obowiązek wykluczenia wykonawcy w każdym z przypadków 

określonych w art.24 ustawy z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. nr 19, poz.177 z późniejszymi 
zmianami). 
 

2. Zamawiający odrzuci 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, 
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, 
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, 
h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XVIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA. 

 
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferenta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. 

 
3. W przypadku, o których mowa w art.91 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej cenie. 
 

4. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

  
5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
XIX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
XX. WZÓR UMOWY. 

 
1. Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu, umowę na warunkach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 9 do specyfikacji. 
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2. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany stawki podatku VAT z chwilą wejścia w 

życie stosownych przepisów, dotyczących zmian wysokości podatku od towarów i usług, 
oraz związanej z tym faktem zmiany wysokości wynagrodzenia. 

 
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZEGO. 
 
1. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy i terminie 

dostarczenia zamawiającemu kserokopii dokumentów nadania numerów NIP i REGON, 
dokumentów określonych w ust.2, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby 
(osobę) uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji 
przedmiotu zamówienia złoży, w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a. kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, aktualnego, tj. wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy (w przypadku oferty składanej 
wspólnie, dokumenty te złoży każdy uczestnik wspólnej oferty), 

b. kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem świadectwa kwalifikacyjnego 
uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych na stanowisku DOZORU, wraz z wpisem uprawniającym do 
wykonania prac kontrolno-pomiarowych dla osoby która będzie wykonywać przedmiot 
zamówienia, 

c. kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem świadectw kwalifikacyjnych 
uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI, dla osób które będą 
wykonywać przedmiot zamówienia, zgodnie z rozdziałem VII pkt.2b. 
 

3. Niedostarczenie przed zawarciem umowy odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, o którym mowa w ust.2, 
spowoduje, że zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium.      

 
XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

 
1. Zgodnie z art.179 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, środki ochrony prawnej 

przysługują Wykonawcom i innym podmiotom określonym w ustawie, jeżeli mają lub mieli 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. 

 
3. 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.   
 

4. 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. 
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego certyfikatu. 

 
6. Odwołujący wnosi kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania, w taki sposób aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

 
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 
Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany 
przepisami ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

 
8. Zamawiający powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej, informując o tym 

wykonawców sposób przewidziany w ustawie przypadku, gdy uzna zasadność 
przekazanej przez wykonawcę informacji. Na tę czynność nie przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art.180 ust2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli informacje zostały 
przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
tj. faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni – jeżeli informacje zostały 
przesłane w inny sposób. 

 
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
 

11. Odwołanie od czynności innych niż wymienione w ust.9 i ust.10 wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 

 
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

stosuje się przepisy działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych – środki ochrony 
prawnej. 

 
 
 
 
 
Załączniki do SIWZ: 
 

1. Przedmiar robót. ZAŁĄCZNIK NR 1. 
2. Druki wyników protokołów pomiarów i badań. ZAŁĄCZNIK NR 2 od a-e. 
3. Oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu 

instalacji elektrycznej. ZAŁĄCZNIK NR 3. 
4. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki  

art.22 ust.1 ustawy PZP. ZAŁĄCZNIK NR 4. 
5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do  

wykluczenia z postępowania art.24 ust.1 ustawy PZP. ZAŁĄCZNIK NR 5. 
6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące kwalifikacji  

pracowników ZAŁĄCZNIK NR 6. 
7. Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu roboty budowlanej ZAŁĄCZNIK NR 6A. 
8. Oświadczenie wykonawcy o podwykonawcach. ZAŁĄCZNIK NR 7. 
9. Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 8. 
10. Wzór umowy ZAŁĄCZNIK NR 9.  
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