
 Wymiana stolarki okiennej elewacji południowej  

w Nowym Budynku Zespołu Szkół Nr 5  

ulica Haukego Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław 

 

Numer ogłoszenia: 1/2016                                       data zamieszczenia: 27.05.2016 roku 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

 

Sekcja I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES:  

Zespół Szkół Nr 5 

ul. Haukego Bosaka 33-37 

50-447 Wrocław 

POLSKA 

Punkt kontaktowy: Zespół Szkół Nr 5, ul. Haukego Bosaka 33-37, Wrocław 

Osoba do kontaktów: Przemysław Dubik 

Tel.: 71 3435279 

E-mail:  

Adresy internetowe: 

www.lo13.wroc.pl, www.uzp.gov.pl  

 

 

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ:  

Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OPIS: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Wymiana stolarki okiennej elewacji południowej w Nowym Budynku Zespołu Szkół Nr 5 

oraz łącznikach – kondygnacje: od piwnicy do III piętra – z wyłączeniem tubusów; ulica 

Haukego Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław  

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 

dostawy świadczenia usług: 

Roboty budowlane 

Wykonanie  

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 

świadczenia usług: Teren Zespołu Szkół Nr 5, adres jak na wstępie, Nowy Budynek. 

http://www.lo13.wroc.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
http://www.uzp.gov.pl/


 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wymiana obecnych okien drewnianych na okna z tworzywa 

PCV w kolorze białym w Nowym Budynku Zespołu Szkół Nr 5 – elewacja południowa, przy 

ulicy Haukego Bosaka 33-37 we Wrocławiu, zainstalowanych na kondygnacjach: od piwnicy 

do III piętra – wraz z łącznikami obu budynków z wyłączeniem tubusów. Wymiana polegać 

ma na demontażu stolarki podlegającej wymianie, zamontowaniu nowych okien z tworzywa 

PCV oraz ich dopasowaniu i regulacji wraz z niezbędnymi pracami ogólnobudowlanymi – 

zgodnie z SIWZ, do odbioru w siedzibie zamawiającego. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4, 45421125-6. 

II.1.5) Oferty częściowe i wariantowe:  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

II.2) Termin wykonania zamówienia:  

Dwadzieścia dni od daty podpisania umowy 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM. 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 prawo 

zamówień publicznych, 

 wykonywali prace budowlane wraz z wymianą stolarki okiennej tj. posiadają 

doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 

pięciu lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy: w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej połączonej z wymianą 

okien o wartości robót – min. 150 000,00 zł, 

 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w 

branży ogólnobudowlanej, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 Zamawiający oceni spełnienie wyżej wymienionych warunków na podstawie 

złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Zamawiający oceni 

spełnienie warunków według kryteriów: „spełnia” lub „nie spełnia”, 

 Wykonawca, który nie spełni wyżej wymienionych warunków zostanie wykluczony  

z postępowania przetargowego, 

 Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  

z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

 



III.2) Oświadczenia i dokumenty wymagane w  postępowaniu 

 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust.1 i 2 prawo zamówień publicznych (załącznik Nr   do SIWZ), 

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia 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, 

 oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

tj. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 

robotami w branży ogólnobudowlanej - osoby te winny legitymować się minimum 

trzyletnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu wyżej wymienionych funkcji, 

 zaświadczenie dotyczące braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, 

 bankowy dokument potwierdzający wysokość środków finansowych na koncie 

firmowym Wykonawcy na poziome 200 000,00 zł, 

 oświadczenie dotyczące wykonywania prac o podobnym do przedmiotu zamówienia 

charakterze i posiadania doświadczenie zawodowego niezbędnego do realizacji 

niniejszego przedmiotu zamówienia,  

 wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy: w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej 

połączonej z wymianą stolarki okiennej o wartości – min. 150 000,00 zł. Do każdej 

pozycji wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót 

zleconych (protokoły odbioru, referencje), 

 dokument poświadczający zawarcie polisy OC (aktualnej na dzień składania ofert) w 

zakresie prowadzonej działalności, 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: 

Przetarg nieograniczony 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: najniższa cena 

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej 

Aukcja elektroniczna: nie  

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest pod adresem: Zespół 

Szkół Nr 5, ul. Haukego Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław, pokój numer: 36, Przemysław 

Dubik.  



Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia zamówienia: www.lo13.wroc.pl 

IV.3.2 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

10.06.2016 roku, godzina 10
00 

, miejsce: Zespół Szkół nr 5, ul. Haukego Bosaka 33-37,  

50-447 Wrocław, sekretariat – pokój numer 41.  

IV.3.3 Termin związania ofertą:  

wyrażone w dniach: 30 (liczone od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

https://zasobygwp.pl/redirect?sig=c7ddec706ea259dcee57881bea4ceebfa73fe6562cbf6f245b559d42c1dc5c0b&url=aHR0cDovL3d3dy5sbzEzLndyb2MucGw=

