
Barczewo: Wymiana stolarki okiennej i krat okiennych w Zakładzie Poprawczym w 

Barczewie 

Numer ogłoszenia: 87476 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Poprawczy w Barczewie , ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 

Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0 89 514 84 61, faks 089 514 94 32. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd 

lub trybunał. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

okiennych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej stalowej na okna z PCV, oraz 

wykonanie i montaż krat stalowych, które w ramach niniejszego zadania dostarczy 

zamawiający. Zakres obejmuje wymianę okien stalowych przeszklonych na okna z PCV z 

częściowym lub pełnym odwzorowaniem istniejących okien oraz z wymianą podokienników 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbkami tynkarskimi. Wymianą istniejących krat 

stalowych na nowe wykonane w ramach niniejszego zadania z materiału powierzonego przez 

zamawiającego z zachowaniem kolejności robót: a) zabezpieczenie podłóg w ciągach 

komunikacyjnych i pomieszczeniach foliami ochronnymi, b) ostrożny demontaż krat 

stalowych i złożenie ich w miejscu wskazanym przez zamawiającego, c) demontaż skrzydeł 

okiennych i złożenie w miejscu wskazanym przez zmawiającego, d) demontaż ościeży 

stalowych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez zamawiającego 

miejscu, e) demontaż podokienników - okna w których przewiduje się ich wymianę, f) 

wstawienie nowych okien z PCV dostarczonych przez zamawiającego wg zestawienia 

montażu stolarki okiennej oraz instrukcji producenta, g) mocowanie do ścian budynku za 

pomocą wzmocnionych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej powierzchni 

ościeżnicy i mocowanych do ściany wzmocnionymi kotwami stalowymi przeznaczonymi dla 

murów ceglanych, h) uszczelnienie pianką poliuretanową - uszczelniającą styk ościeżnicy z 

murem, i) wykonanie i montaż nowych podokienników zewnętrznych, j) montaż nowych 

podokienników wewnętrznych - podokienniki dostarczy zamawiający, k) obróbka ościeżnic 

wewnętrznych i zewnętrznych wraz z podokiennikami i parapetami, l) uszczelnienie połączeń 

ościeżnic z murami i parapetami silikonem o przeznaczeniu do pomieszczeń mokrych - od 

strony wewnętrznej i przeznaczeniu na zewnątrz - od strony zewnętrznej w kolorystyce 

stolarki okiennej, ł) usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez 



zamawiającego, a odpady budowlane - wywiezienie z terenu budowy, m) wyczyszczenie 

pomieszczeń po wymianie okien i krat, n) uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku 

pomieszczeń i terenu wokół budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest 

w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik do 

SIWZ.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia przedmiotowego 

zamówienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy 

Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i 

polegających na powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia. 

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 

45.42.11.32-8. 

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: 

25.04.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców 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 

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

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: 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 



przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Wypełniony oraz 



podpisany formularz oferty (wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

(załączenia do oferty) oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej 

notarialnie. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie (oryginał) innych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. 

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 

a. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany . b. Niedopuszczalna jest, pod rygorem 

nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 3 

niniejszego paragrafu. c. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu 

umowy, o ile zostaną spełnione następujące warunki: 1) wcześniejsze zrealizowanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, oraz, 2) Zamawiający będzie dysponował środkami 

finansowymi na zapłatę wynagrodzenia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://www.zpbarczewo.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Poprawczy w Barczewie ul. Wojska Polskiego 2 11 - 010 Barczewo. 

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

ofert: 31.03.2014 godzina 08:00, miejsce: Zakład Poprawczy w Barczewie ul. Wojska 

Polskiego 2 11 - 010 Barczewo sekretariat. 

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

ofert). 



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 

 


