
Sygn. Akt: DN-DOPZP/SG-28/2016  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą , ul. Polna 4 , 62-700 Turek, woj. 
wielkopolskie, tel. (63) 28 00 321, telefaks: (63) 278 41-51, www.bip.pgkim-turek.pl, ogłasza przetarg 
nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych pn: 

Dostawa i montaż zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku usługowym 
usytułowanym przy ul. Dąbrowskiego 12A w Turku 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na dostawie i montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz zamurowaniu otworu fasady szklanej w budynku usługowym w Turku przy ul. Dąbrowskiego 12 a.   

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według nomenklatury Wspólnego Słownika  Zamówień 

 CPV 45.42.11.30- 4  - montaż drzwi i okien 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, parametry dostarczanych urządzeń i wyposażenia określa STWiORB oraz 
zestawienie zewnętrznej stolarki okiennej i zestawienie wewnętrznej stolarki ścian szklanych  stanowiące załącznik 
do SIWZ. 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

4) udzielenia zamówień uzupełniających, 

5) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 

6) składania ofert częściowych i wariantowych. 

Termin wykonania zamówienia:  

– zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa (z wyjątkiem głównych drzwi wejściowych)  w ciągu 30 dni od dnia 
podpisania umowy (I część),                  

 -wewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa  oraz główne drzwi wejściowe   w ciągu 40 dni od momentu 
zgłoszenia przez Zamawiającego, zgłoszenie skierowane zostanie do Wykonawcy  nie później niż do 1 
listopada 2016 r. (II część).     

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.pgkim-
turek.pl (menu tematyczne: zamówienia publiczne – przetargi nieograniczone) 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
 do wykonania zamówienia; 

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
      ORAZ 
5) potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp 



6) Zamawiający dokona wyboru spośród Wykonawców, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. spośród Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 

poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 

Mając na uwadze powyższe Wykonawcy, należący do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), przedkładają podpisane 

oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2B do SIWZ zgodnie  z postanowieniami art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
V. Warunki udziału: 
V.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem  

do rejestru zawodowego lub handlowego: 
 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
A. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
3) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp. 

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych powyżej w punkcie A, wykonawcy zobowiązani są 
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie  art. 22 ust. 1 ustawy według 
wzoru Załącznik nr  2; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych według wzoru Załącznik nr 2A ; 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych według wzoru Załącznik nr 2B. 

4) 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, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

5) 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 ofert; 

6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie 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 ofert. 

C. Jeżeli, w  przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

D. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej w Punkcie B Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2) 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, 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 
E. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

oraz że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu powinny być składane w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

F. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa powyżej w Punkcie A, Wykonawcy nie mogą polegać 
na zdolności innych podmiotów. 

G. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 



Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez analizę złożonych przez 
wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 
V.2) Warunek w zakresie doświadczenia: 
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
1) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami 

ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia 
B. Wykonawca w zakresie spełnienia warunków, o których mowa powyżej w Punkcie A, może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru 
łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
V.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej (sytuacji ekonomicznej i 
finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia). 

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 
 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2 do 

SIWZ) - Wymagana forma dokumentu – oryginał. Dokument składa każdy z Wykonawców (konsorcjantów).        
2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca winien 
przedłożyć następujące dokumenty: 

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa, w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2A do SIWZ) - wymagana forma 
dokumentu – oryginał; 

2.2. 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, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - wymagana forma dokumentu 
– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 

2.3. 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 ofert - wymagana forma dokumentu – oryginał lub 
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 

2.4. 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 ofert - wymagana forma 
dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 

2.5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa, w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia ich z postępowania (dokumenty określone w pkt 2). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia dokumentów, 
o których mowa w Rozdziale VI pkt. 2 dotyczy każdego z Wykonawców oddzielnie.  

 Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo 
zamówień publicznych. 

 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Prawo zamówień publicznych. 

 Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 ustawy Kodeks cywilny.  

 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
3. Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp: 



a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - wg wzoru 

określonego w Załączniku Nr  2B do SIWZ, 
albo  
b) informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w 

Załączniku Nr  2C do SIWZ.  
 Wykonawca/każdy ze Współwykonawców musi złożyć jeden z powyższych dokumentów.  
 Wymagana forma dokumentu – oryginał. 

4. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach 
i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach określonych w SIWZ.  

5. Ponadto poza dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca składa również: 

1) Formularz oferty, wg wzoru oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ - wymagana forma dokumentu 
– oryginał; 

2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana 
jest przez pełnomocnika -wymagana forma dokumentu – oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia. 

3) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej - wymagana forma dokumentu – oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia. 

4) Wykaz części zadania jakie zostanie powierzone podwykonawcom wg wzoru Załącznik Nr 3, 
6.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
     przez Wykonawcę.  
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów 
    określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących 
    odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
    lub te podmioty. 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie żąda wniesienia 
przez Wykonawców wadium przetargowego. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w terminie do dnia 7 marca 2016 do godz. 
11:30  w biurowcu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4,       62-700 
Turek, do pokoju nr 20  w przypadku osobistego stawiennictwa wykonawcy w siedzibie zamawiającego w celu 
złożenia oferty. 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2016 o godz. 12:00  w 
biurowcu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4 w Turku, pokój nr 19.   

KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z ICH ZNACZENIEM:   

Cena oferty – waga oceny 90 % 

Okres gwarancji –waga oceny 10 % 

MOŻLIWOŚĆ I WARUNKI ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY: 

Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych poniżej: 
 

a) Wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany, 
b) Wniosek Zamawiającego, aby wykonawca przedłożył propozycję, 
c) Wniosek Wykonawcy. 
 
Opis zmiany: 

a) Ustawowa zmiana podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulega wartość brutto umowy (ceny 
jednostkowe i wartość netto pozostają bez zmian); 

b) W przypadku wystąpienia zdarzeń obiektywnie niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy, które 
zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, 
których zamawiający lub wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich 
przezwyciężyć i im przeciwdziałać. 

c) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach: 
     - opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i uzgodnień z przyczyn niezależnych 
       od wykonawcy, 
     - zmian dokumentacji projektowej, 



     - działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 
       zawieszenie realizacji zamówienia, 

      -z powodu siły wyższej, 
      -wykonania robót zamiennych. 
d) Inne nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy; 

TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY OFERTĄ: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami są: 

1. Andrzej Antczak  – pokój nr 1, tel. /63/ 28 00 306 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia; 
2. Sebastian Gałczyński– pokój nr 18, tel. /63/ 28 00 307 w sprawach dotyczących procedury postępowania 

w biurowcu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4 w Turku, w dniach od 
poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00. 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w 
dniu 19 lutego 2016 r. z numerem:  37950-2016. 

 

 

 


