
INS/NO-19/09 
Puławy, 08.06.2009 r. 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 
 

Dotyczy: Wymiana okien w budynkach INS. 
 
 
 
Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 08.06.2009 r., pod nr 89881-2009 
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Instytut Nawozów Sztucznych  zawiadamia o 
wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 Puławy 
www.ins.pulawy.pl 
Waldemar Wawer – sprawy prawo i procedura 
tel. 081 473 14 22 fax.: 081 473 14 10 
waldemar.wawer@ins.pulawy.pl 
Łukasz Moskalik - sprawy merytoryczne 
Tel. 081 473 15 10 fax.: 081 473 14 04 
lukasz.moskalik@ins.pulawy.pl 
Poniedziałek-piątek 7:00-15:00 
 
2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony. 
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia - SIWZ: 
SIWZ jest zamieszczona na stronie: www.ins.pulawy.pl 
SIWZ otrzymać można również (egzemplarz bezpłatny) w siedzibie zamawiającego pokój 156, kancelaria, 
bud E-40, poniedziałek - piątek w  godz. 7:00 - 15:00.   
 
4. Określenie przedmiotu zamówienia: 
Wymiana 51 szt. okien w budynkach INS. 
 
Zakres robót i specyfikację techniczną okien zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 
Wykonawca na przedmiot zamówienia i wykonane prace udzieli gwarancji w wymiarze 6 lat.  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
45421132-8 Instalowanie okien 
42221100-6 Okna 
 
Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza na podstawie przedmiaru robót dostarczonego przez 
Zleceniodawcę i przekazanej Wykonawcy dokumentacji technicznej. 
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Nie dopuszcza się składania oferty  wariantowej. 
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 
10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 
11. Termin wykonania zamówienia: 30 lipca 2009 r. 
 
12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych 

warunków: 

http://www.ins.pulawy.pl/
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O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek poosiadania takich uprawnień 
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
5) zapewnią we własnym zakresie utylizację materiałów i odpadów powstałych w trakcie prac 

remontowych 
7)  udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia i wykonane prace na okres 6 lat. 
 
13. Wymagane dokumenty: 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
- Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ 
2) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ 
3) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  

- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ 
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert 

5) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia 
lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

8) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, 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 ofert 

9) projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ 
10) Wykonawca załączy specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia. 
 
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 
zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem. 
Ocena spełniania warunków będzie odbywać się na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
14.  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
15. Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 

Nazwa kryterium Waga 

Cena  100% 

 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu  
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 
z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska 
najwyższą ilość punktów. 
 
17. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego  
Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
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Pokój nr 156, bud. E-40 (Kancelaria),  
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00.  
 
18. Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2009 r., o godz. 12:00 
 
19.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 
W siedzibie zamawiającego: 
Instytut Nawozów Sztucznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój 155, bud. E-40  
dnia 29.06.2009 r., o godz. 12:05 
 
Informujemy, że budynek E-40 nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w wyznaczone miejsce 
wiążę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie do wyznaczonego budynku - po 
otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut. 
 
20. Termin związania ofertą: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        __________________________________ 

          Instytut Nawozów Sztucznych  
    Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 

    24 - 110 Puławy 


