
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z zał. 

 

Łęczna: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG 

Łęczna. ZP.272.4.3.2014 

Numer ogłoszenia: 61721 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej , ul. Bogdanowicza 9, 21-010 

Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7521257, faks 081 7521257. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu łęczyńskiego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej 

drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna. ZP.272.4.3.2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana stolarki 

okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna, obejmujące w 

szczególności: 1) zabezpieczenie terenu i przygotowanie zaplecza budowy, 2) roboty 

demontażowe, 3) montaż okien z profili pcv, 4) instalacja elektryczna do otwierania okien, 5) 

naprawa tynków i glifów okiennych, 6) roboty uzupełniające : opisane przedmiarem robót 

pn.: wymiana stolarki okiennej na stolarkę z profili pcv w Sali gimnastycznej, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót oraz załącznikami graficznymi. Przedmiar robót, 

specyfikacja techniczna wykonania robót oraz graficzne rysunki stanowią załączniki do siwz - 

których zadaniem jest wskazać wykonawcy dokładny zakres robót jak też rzeczowe 

określenie zobowiązania dla użycia przewidywanych materiałów. Kosztorys ofertowy winien 

opisywać oraz określać ceny jednostkowe poszczególnych elementów robót i nie budzący 

wątpliwości rodzaj oferowanych przez wykonawcę materiałów i być załączony do oferty. 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił gwarancji na wykonany zakres robót, na 

okres nie krótszy niż 48 miesięcy, okres rękojmi za wady nie może zakończyć się przed 

upływem trzech miesięcy od zakończenia gwarancji. CPV: 45421132-8 - instalowanie okien, 

45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45410000-4 - tynkowanie 1. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych; 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet 



wykonania zamówienia; 3. Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE. 4. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT 

obowiązujące na rok 2014, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie 

obowiązywania umowy w roku 2014, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie. 5. 

Zamawiający nie miał potrzeby skorzystania w fazie przygotowawczej do niniejszego 

postępowania z dialogu technicznego, w oparciu o zapis art. 31a do 31c ustawy Pzp. 6. 

Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie 

wykonawcy zatrudniający ponad 50 % osób niepełnosprawnych.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z 

wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia 

podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - polegających 

na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8, 45.11.11.30-0, 45.41.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

10.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

warunku. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej : trzy roboty budowlane o wartości nie 

niższej niż 50 tysięcy brutto każda z robót, w zakresie instalacji, wymiany, 

montażu okien. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania 

potencjałem technicznym. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże ze dysponuje osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne 

kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy - jedną osobą do 

kierowania robót w branży ogólnobudowlanej, 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca 

posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 tys. zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do 

oferty zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że oferowane okna, parapety i podokienniki odpowiadają określonym 

normom lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Wzór umowy w zał. siwz Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej 

wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: dalsze zmiany dotyczące stawek podatku VAT, które 

zostaną wprowadzone w trakcie obowiązywania umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka 

siwz z zał. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z zał.. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 10.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 

95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


