
 
 
 
                                                                                                                

   Choryń  07.03.2019 

 
SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  ( zwana dalej SIWZ ) 

Zadanie : Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia – Magazyn 2 Choryn 
 
 

1. Zamawiający informacje ogólne. 
1.1.  DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
1.1.  Adres siedziby firmy : 64 – 000 Kościan Choryń 27                                    
1.2.  NIP   : 6980011233 
1.3.  Regon   : 410184244 
1.4. Telefon  : 65-513 4813 

 Fax  : 65-513 4806 
1.5.  E-mail  : danko@danko.pl 
1.6. Reprezentacja Firmy : 

Prezes Zarządu : Tomasz Dutkiewicz 
Członek Zarządu : Danuta Hądzlik 
 

2. Miejsce zadania    : Magazyn zboża nr 2 . 
                                      Zakład Hodowli Roślin w Choryni. 
                                      Choryń 27 , 64 – 000 Kościan 

 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
3.1. Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym. 
3.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego . 
3.3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.  
3.4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  Zamawiający udostępnia na stronie internetowej  

www.danko.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia upływu terminu składania ofert. 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje ogólnie : 

- dostawę materiałów , części, wyposażenia  
- demontaż starej instalacji elektrycznej z osprzętem instalacyjnym. 
- montaż nowej instalacji elektrycznej z wyposażeniem,  
- montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED 
- pomiary powykonawcze elektryczne 
- dostarczenie stosownej dokumentacji wg. aktualnych Norm i Przepisów 
 

4.2.   Opis pomieszczenia :  
Magazyn zboża nr 2 ( oznacz jako Mag A ) jest częścią dużego budynku magazynowego , dzielonego 
wspólnie z innym oddziałem DANKO H.R ( oznacz jako Magazyn B ). 
Każdy z tych magazynów rozlicza się ze zużytego prądu osobno, Magazyn A jest jako podlicznik. 
Oświetlenie obu magazynów jest zasilane z Magazyn B. 
W Magazynie B jest zasilanie główne całego obiektu.  
Zarówno Magazyn A jak i B nie posiadają wyłącznika awaryjnego p-poż.  
Część Mag A jest częścią technologiczną – produkcyjną , większa część Mag A stanowi magazyn zboża. 
W magazynie A źródło oświetlenia stanowią obecnie lampy fluorescencyjne bez opraw. 
W magazynie A jest w użyciu rozdzielnia typu żeliwnego model lat „70” . 
Rozdzielnia posiada przyłącza dla czynnie zasilanych urządzeń jak i już nie istniejących odbiorów . 
Podlicznik typu mechanicznego znajduje się obok rozdzielni w skrzyni natynkowej.  
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4.3   Prace w zakresie instalacyjno – elektrycznym :  
       - demontaż starej rozdzielni, części kabli natynkowych , całości kabli zasilania lamp oświetlenia  
          w Mag A. 
       - rozdzielenie wspólnego obwodu oświetlenia obiektu na 2 osobne obwody : Mag A i Mag B . 
          Oświetlenie Mag A ma być zasilane i włączane z Mag A. 
       - demontaż  lamp świetlówkowych w Mag A 
       - montaż nowej rozdzielni z wyłącznikiem głównym i wyłącznikiem ppoż na zewnątrz Mag A 
       - montaż wyłącznika ppoż  gł. dla całego obiektu ( jako część wył. gł. obiektu ) - który jest w Mag B. 
       - montaż nowych kabli natynkowych w uchwytach / lub rurkach , oraz osprzętu hermetycznego 
         w Mag A. 
       - montaż lamp oświetleniowych typu LED w Mag A 
       - wykonanie pomiarów powykonawczych elektrycznych 
       - dostarczenie dokumentacji powykonawczej zgodnie do obowiązujących Norm i przepisów. 
      - montaż zasilania i lampy oświetlenia awaryjnego – ewakuacji nad bramą wejściową Mag A.  
      - obwód oświetlenia rozdzielony na 2 linie z wyłącznikiem dwubiegunowym przy wejściu do Mag A 
 
 
4.4  Wytyczne dla wykonania oświetlenia , dot Mag A.  
      - w „ strefie magazynowej ” Mag A wymagane oświetlenie na poziomie 1 mtr – min 200 lux. 
      - w „ strefie produkcyjnej ”  Mag A wymagane oświetlenie na poziomie 1 mtr  - min 350 lux. 
     -  zainstalować nowe lampy LED w oprawach oświetleniowych hermetycznych , klasy min IP 65. 
     - lampy LED zainstalować na istniejącym zawiesiu obecnych lamp . 
      - wykonawca może skorzystać z opracowanego już planu oświetlenia i rodzajów lamp w cenie  
        porównywalnej do cen producenta lub przedstawić własne rozwiązania w tym zakresie  
        zapewniające w/w warunki oświetlenia. 
      - oświetlenie w pomieszczeniu kotłowni obiektu ( jest w Mag A ) pozostawić bez zmian 
 

5. Termin wykonania zamówienia i termin płatności . 
5.1.  Termin realizacji zamówienia określa się jako : do dnia 15.06.2019 
5.2.  Termin płatności : 14 dni od daty komisyjnego odbioru instalacji potwierdzony protokołem  
           odbioru komisyjnego , bez uwag. 
5.3.   Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie o terminie zakończenia prac i dacie gotowości do  
          odbioru komisyjnego całości prac, na 7 dni przed planowanym terminem odbioru. 
 

6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. 4 wykonawca zobowiązany 
jest także dołączyć do oferty : 

6.1. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające że wobec 
Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat . 

6.2. Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS  potwierdzające że wobec Wykonawcy nie wydano 
prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne . 

6.3. Aktualny odpis z KRS, lub właściwego Rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej. 

6.4. Oświadczenia że Wykonawca nie jest w stanie postępowania upadłościowego , restrukturyzacji 
 

7. Dokumentacja, odbiory, gwarancje. 
Wykonawca robót : 
a/ wykaże że posiada stosowne uprawnienia dla prowadzenia prac dla instalacji  elektrycznych 
b/ dołączy do przekazywanej instalacji stosowną dokumentację , karty pomiarów, karty   
     gwarancyjne , certyfikaty urządzeń pomiarowych, certyfikaty CE i DoP dla wyposażenie i kabli. 
d/ dołączy warunki gwarancji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.  
 
     Oczekiwane warunki :    
     gwarancja na urządzenia : wg. gwarancji producenta, gwarancja wykonawstwa : 36 miesięcy. 
     Lub :   Ogólna gwarancja na całość , 36 miesięcy.  
 



 
 
 

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
8.1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zarządu Zamawiającego tj.                                              
          DANKO Hodowla Roślin    Sp. z o.o. Choryń 27,  64-000 Kościan, do dnia 29.03.2019.                 
8.2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę oferentowi w  
          stanie nieotwartym. 
8.3.  Oficjalne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zarządu Zamawiającego tj.             
           DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. , Choryń 27, 64-000 Kościan . 
           Termin otwarcia kopert określi Zarządzenie Prezesa Zarządu DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
 

9. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze  
       najkorzystniejszej dla    Zamawiającego oferty wraz z podaniem tych kryteriów , oraz  
        sposobu oceny wartości ofert. 
9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty – Zamawiający będzie się kierował następującymi  
          kryteriami :  
          90 %  : końcowa cena całości prac 
          10 %  :  gwarancje, jakość produktu i bezpieczeństwo przyjętych rozwiązań .       
 

10. Postępowanie po otwarciu ofert, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. 
10.1. Powołana przez Prezesa  Zarządu DANKO Komisja Przetargowa dokona oceny wartości złożonych  
          ofert we wskazanym terminie na posiedzeniu niejawnym.  
10.2. Zamawiający uzna za ofertę tego wykonawcy , który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową 
          według kryteriów określonych w SIWZ oraz dostarczy wszystkie wymagane postępowaniem  
          ważne dokumenty  
10.3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych  
         wyjaśnień dotyczących treści i rozumienia złożonych ofert.  
10.4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt , lub ich istotne składowe wydają się wyraźnie niskie w stosunku  
         do przedmiotu zamówienia, pozostałych ofert  i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości  
         wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie do wymagań określonych w SIWZ – 
         Zamawiający zwróci się do oferenta o udzielenie wyjaśnień , w tym złożenie dowodów, wyliczenia 
         ceny lub kosztu .  
10.5. O wyborze oferty , Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich składających oferty . 
          Wykonawca , Wykonawcy którego / których ofertę wybrano najkorzystniejszą , zostanie  
         zawiadomiony odrębnym pismem o wyborze jego oferty oraz miejscu i terminie podpisania Umowy.       
10.6.  Okres związania ofertą : 60 dni. 
10.7. Do spraw nieuregulowanych ofertą, umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
10.8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania tego przetargu bez podania przyczyny, lub jeśli  
          kompletność dokumentów , atrakcyjność złożonych ofert będzie niesatysfakcjonująca. 

 


