
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
na  

Modernizacja widowni dużej sceny /wymiana wykładziny/ 
(  zamieszczone w BZP w dniu 26/06/2012, nr ogłoszenia: 220682-2012) 

 
Zamawiający: Kieleckie Centrum Kultury Plac Moniuszki 2b  25-334 Kielce 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są w zakresie proceduralnym i 

merytorycznym:  

Miłosz Pamuła -  kierownik działu administracyjno - gosp tel. ( 041) 344-40-32 w. 245. 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.kck.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju 45. 

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania 
ofert częściowych:  
Modernizacja widowni dużej sceny /wymiana wykładziny/ 

Wspólny Słownik Zamówień: 44112200-0 - Wykładziny podłogowe, 45432111-5 - Kładzenie wykładzin 

elastycznych  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych.  
Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-08-31 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), 

spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 

22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2 Wiedza i doświadczenie 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3 Potencjał techniczny 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 



 

 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 500.00 zł (słownie:  cztery tysiące 

pięćset  00/100 zł) 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Nr Kryterium Waga 

1 Cena (koszt) 100% 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 40 

(sekretariat) do dnia 2012-07-03 do godz. 10:00. 

Termin związania ofertą: 30 dni 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: nie dotyczy 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający 

nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

 

 Kielce dnia: 2012-06-26 

 

 



Kieleckie Centrum Kultury
Plac Moniuszki 2b
25-334 Kielce

L.dz. łJqo IDA-l/KCK/2012 Kielce dnia: 2012-07-03

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późno zm.) Zamawiający

był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Modernizacja widowni dużej sceny /wymiana wykładziny/,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie,

określonych wart. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2012 r. o godz. 10.00 upłynął termin składania ofert na wykonanie

przedmiotowego zadania. W przewidzianym czasie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
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