
Piotrków Trybunalski 12.04.2011 

 

 

 

Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ) 

 

 

 Postępowanie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro              

w formie publicznego zaproszenia do składania ofert na: wykonanie projektu 

technicznego systemu sygnalizacji pożaru oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru 

robót w oparciu o ekspertyzę stanu istniejącego w budynku Muzeum przy Placu 

Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z  aktualnymi  wymogami ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert  

 

W imieniu  Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zapraszam do złożenia oferty na :  

wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru oraz kosztorysu 

inwestorskiego i przedmiaru robót w oparciu o ekspertyzę stanu istniejącego w budynku 

Muzeum przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z aktualnymi  

wymogami  ochrony przeciwpożarowej. 
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Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2011r. do godz. 11ºº           

w siedzibie Zamawiającego tj.: 

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim  

adres: Plac Zamkowy 4 

97-300 Piotrków Trybunalski 

tel. /fax  (0-44) 6465272 , adres e- mail: muzeum@post.pl 

 

Zamawiający zaprasza oferentów do przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku przy Placu 

Zamkowym 4 w  Piotrkowie Trybunalskim 

W siedzibie Zamawiającego można otrzymać dokumentację techniczną budynku przy Placu 

Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim oraz dokumentację techniczną (powykonawczą ) 

istniejącego systemu sygnalizacji pożaru. Istnieje możliwość przesłania dokumentacji na 

adres e-mailowy , jeśli oferent zwróci się w tej sprawie do Zamawiającego. W pliku pdf. 

można otrzymać „Analizę stanu istniejącego, w budynku Muzeum w Piotrkowie 

Trybunalskim, systemu sygnalizacji pożaru pod względem zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej” , wykonaną przez mgr. inz. Pawła Ciszewskiego, rzeczoznawcę 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego: 

 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim  

adres: Plac Zamkowy 4 

97-300 Piotrków Trybunalski 

tel. /fax  (0-44) 6465272 , adres e- mail: muzeum@post.pl 

 

II. Tryb udzielania  zamówienia  

 

Konkurs ofert – kryterium cena – 100% 

 

III. Przedmiot zamówienia  

 

Wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru oraz kosztorysu 
inwestorskiego i przedmiaru robót w oparciu o ekspertyzę stanu istniejącego w budynku  
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Muzeum przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z aktualnymi 
wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej a także w oparciu o Instrukcję 
Bezpieczeństwa Pożarowego w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Do obowiązków 
projektanta należy również wykonanie instrukcji stanowiskowej na wypadek powstania 
pożaru i fałszywych alarmów. Projekt należy wykonać w oparciu o istniejące okablowanie 
instalacji sygnalizacji pożaru i istniejącą centralę IGNIS 1080. System sygnalizacji pożaru w 
zabytkowym budynku, siedzibie Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim został częściowo  
zmodernizowany. Wymieniona została linia nr 1 – w pomieszczeniu piwnic i linia nr 5 – na 
strychu budynku. Linie nr 1 i nr 5 zostały podłączone do centrali Ignis 1080. Wszystkie czujki 
zarówno jonizacyjne jak i optyczne muszą  podobnie jak czujki i gniazda istniejących  linii 1, 
5 spełniać parametry techniczne dla urządzeń  szeregu 40 : podstawa gniazda PG – 40, 
gniazdo G- 40, czujka dymu- jonizacyjna  DIO - 40, czujka dymu optyczna – DOR-40. W 
salach ekspozycyjnych należy zaprojektować czujki w obudowach w kolorze brązowym 
zbliżonym do koloru belkowania stropów ( jeśli to nie wpłynie na utratę gwarancji 
producenta). Docelowo należy wszystkie linie podłączyć do istniejącej  centrali Ignis 1080. 
Ponadto należy zaprojektować w budynku przy Placu Zamkowym 4 ostrzegawczy 
sygnalizator dźwiękowy (syrenę alarmową ).W kosztorysie należy ująć kwotę przeznaczoną 
na utylizację czujek izotopowych po zdemontowaniu istniejącego systemu sygnalizacji 
pożaru. 
Podstawę do opracowania projektu stanowić będzie „Analiza stanu istniejącego, w budynku 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, systemu sygnalizacji pożaru pod względem zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej” , wykonana przez mgr. inz. Pawła Ciszewskiego, 
rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  aktualne przepisy przeciwpożarowe, 
przepisy branżowe dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w muzeach , konsultacje        
z inwestorem . Projekt musi być konsultowany z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
w Łodzi , Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim  oraz uzgodniony i podpisany przez 
uprawnionego przedstawiciela służb pożarnictwa. 
Projekt musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego       
z dnia 1 grudnia 2008 roku. 
Termin wykonania projektu – 45 dni od podpisania umowy. 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 71320000 – 7  
 

IV. Opis części zamówienia  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

V. Oferty wariantowe  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią wymagania opisane w art. 

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu realizacji niniejszego 

zamówienia tj :  

a) Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu niniejszego 

zamówienia , wynikające z przepisów prawa. 

b) Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznych kursów z zakresu zabezpieczenia obiektów 

muzealnych , organizowanych przez  Ośrodek  Ochrony Zbiorów Publicznych.  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem lub osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia . 

3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

VII. O świadczenia i dokumenty, jakie obowiązany jest dostarczyć Wykonawca w celu 

potwierdzenia określonych wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.    

 

1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 

2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wg załącznika nr 2 

3. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenia społeczne 

       wg załącznika nr 3 

4. Aktualny odpis w postaci kopii z właściwego rejestru lub wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 

upływu składania ofert. 

5. Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznych kursów z zakresu zabezpieczenia 

obiektów muzealnych, organizowanych przez Ośrodek Ochrony Zbiorów 

Publicznych. 

VIII. Sposób komunikacji  Zamawiającego z Wykonawcami : 

 

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz    

inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, za 

pomocą faxu lub poczty elektronicznej. 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Krzysztof Wiączek i Tomasz Biegański   

       tel/fax  44  646-52-72 , e-mail: muzeum@post.pl 
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IX. Wymagania dotyczące wadium  

 

       W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wadium. 

 

X. Termin związania z ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

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

ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Oferta  musi być sporządzona w formie pisemnej. 

2. Wszystkie oświadczenia i załączniki wymagane przez Zamawiającego muszą być 

dołączone do oferty. 

3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała 

propozycji i rozwiązań alternatywnych. 

4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym, przy pomocy komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, 

nieścieralnym atramentem. 

5. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem Wykonawcy lub uprawnionej osoby do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Ofertę należy złożyć w dwu zamkniętych kopertach: 

 

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować wg poniższego wzoru: 

< nazwa Zamawiającego > 

<adres Zamawiającego > 

Oferta na wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru oraz 

kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w oparciu o ekspertyzę stanu istniejącego 

w budynku Muzeum przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z  

aktualnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej. 

 

 



 6 

Nie otwierać przed <data i godzina otwarcia ofert> 

 

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem 

Oferenta. 

 

XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 

 

     1 . Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  

           w sekretariacie nie później niż do dnia 28.04.2011 roku do godziny 11.00 

     2. Podczas otwierania ofert zostaną podane: nazwy wykonawców i ich adresy, a także  

         informacje dotyczące ceny oferty. 

     3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych   

          wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

     4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

     5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2011 roku o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego                                                                        

 w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4 

     6. Otwarcie kopert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w postępowaniu. 

         Po zakończeniu postępowania wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie 

         o wyborze najtańszej oferty. 

 

 

 

XIII. Cena 

 

1. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto wyrażając jej wartość cyframi 

oraz słownie. 

       Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną 

       cenę i nie może jej zmienić. Nie będą prowadzone negocjacje w sprawie ceny. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
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3. Jeżeli nie będzie możliwy wybór najniższej cenowo oferty ze względu na to, że 

zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie oferentów, którzy 

zaproponowali taką samą cenę do złożenia ofert dodatkowych. 

     4. Zamawiający zamieści – na stronie internetowej www.muzeumpiotrkow.pl, 

 www.bip.piotrkow.pl – informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając cenę 

 oferty, nazwę firmy, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 

XIV. Zamawiaj ący unieważni postępowanie, jeżeli: 

 

1. Nie zostanie złożona żadna oferta ważna pod względem formalnym 

2. Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione przez Zamawiającego po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

      1.  O wyborze najtańszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 

          którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, 

          którego ofertę wybrano oraz cenę zamówienia. 

      2.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia po terminie nie krótszym 

           niż 7 dni od dnia pisemnego przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed 

           upływem terminu związania z ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia  

     umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez                                            

 przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zajdą przesłanki,  o których mowa  

     w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

                                                                                      Specyfikację opracował  

                                                                                                     Krzysztof Wiączek 

 

  

 


