
 
 
 
FORMULARZ ZP-300  
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Rodzaj zamówienia 
 

 Roboty budowlane 
 Dostawy 
 Usługi 

 
 Publikacja obowiązkowa 
 Publikacja nieobowiązkowa 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWA śNIONE DO KONTAKTÓW  
 

 
 

 Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem jak podano wyŜej dla osoby 
upowaŜnionej do kontaktów 
 
I) ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MO śNA 
UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE  
 

Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa 
Faks: (022) 45 87 700 
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl 
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Nazwa:
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

Adres pocztowy:
ul. Paderewskiego 20

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Kielce 25-004 świętokrzyskie

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów: Telefon:
Lidia śak 041 3442139 w. 37
E-mail: Fax:
lidia.zak@mzb.kielce.pl 041 3446647

Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
www.mzb.kielce.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów (URL):

gfedcb



 
 

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem 
jak podano wyŜej dla osoby upowaŜnionej do kontaktów 
 
II) ADRESY I OSOBY UPOWA śNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MO śNA 
UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 
 Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty naleŜy 

przesyłać na adres jak podano wyŜej dla osoby upowaŜnionej do kontaktów 
 
III) ADRESY I OSOBY UPOWA śNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH 
NALEśY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU/OFERTY  
 

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNO ŚCI  
 
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego  
 
Przedmioty działalności : 
Ogólne usługi publiczne 
 

Nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów: Telefon:

E-mail: Fax:

Adres internetowy:

gfedcb

Nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów: Telefon:

E-mail: Fax:

Adres internetowy:

gfedcb

Nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów: Telefon:

E-mail: Fax:

Adres internetowy:



 
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających 
 

 Tak  Nie  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach mieszkalnych 
naleŜących do zasobów mieszkaniowych Gminy Kielce - IV kw. 2006 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw 
lub świadczenia usług 
 
(a) Roboty budowlane  
 

 Wykonanie 
 Zaprojektowanie i wykonanie 
 Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
 
 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: 
 
Teren Gminy Kielce 
 
(b) Dostawy  
 

 Kupno 
 DzierŜawa 
 Najem 
 Leasing 
 Inne 

 
 
Główne miejsce realizacji dostawy: 
 
 
 
(c) Usługi  
 
Kategoria usług:  
 
Główne miejsce świadczenia usług: 
 
 
 
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: 
 

 Zamówienia publicznego 
 Zawarcia umowy ramowej 
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 Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 
 
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej 
 

 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami 
 Umowa ramowa z jednym wykonawcą 

Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej  
 
Czas trwania umowy ramowej: 
 
 
 
Warto ść umowy ramowej: 
 
 
 
Waluta  
 
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 
 
 
 
II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach mieszkalnych 
naleŜących do zasobów mieszkaniowych Gminy Kielce w IV kwartale 2006r.  
 
II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego 
 
Informacje o wymaganych oświadczeniach i dokumentach podano w pkt. III.2)  
 
II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej 
 

 Tak  Nie  
 
II.1.9) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej 
 

 Tak  Nie  
 
II.2) WIELKO ŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA  
 
Całkowita wielkość lub zakres 
 
285898,18 PLN  
 
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  
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Słownictwo 
główne

Słownictwo uzupelniające (jeśli 
dotyczy)

Glówny przedmiot 45.42.11.00-5
Dodatkowe 
przedmioty
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 PoŜądany  Wymagany  

 
Data rozpoczęcia 25/10/2006 Data zakończenia 20/12/2006  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  
 
Informacja na temat wadium 
 
2500,00PLN  
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU  
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I 
FORMALNO ŚCI NIEZB ĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA 
EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE  
 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy): 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1.Spełniają 
warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, 2.Nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 3.Spełniają wymogi 
zawarte w SIWZ, 4.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - muszą 
wykazać, Ŝe w ciągu ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie - wykonali z naleŜytą starannością co najmniej 2 roboty 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (tzn. 
kaŜda robota o równowartości co najnmiej 250 tys.zł netto), 5.Dysponują co 
najmniej 1 osobą kadry technicznej, posiadającą uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej i naleŜącą do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 6.Dysponują własnym lub dzierŜawionym sprzętem 
niezbędnym do wykonania zamówienia, 7.Posiadają polisę lub inny dokument 
potwierdzający, Ŝe są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności do wartości nie mniejszej niŜ 250 tys. PLN  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
Zamawiający oceni spełnienie warunków: spełnia lub nie spełnia w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć 
Wykonawcy. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, 
iŜ w/w warunki Wykonawca spełnił.  
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy): 
 
1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 
ust.1 ustawy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej-wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu 
Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
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ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 6.Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia 
( tzn. kaŜda robota o wartości co najmniej 250 tys. PLN netto )z podaniem ich 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów 
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane z naleŜytą starannością. 7. 
Wykaz kadry technicznej przewidzianej przy realizacji zamówienia - naleŜy 
wykazać co najmniej 1 osobę przewidzianą przy realizacji zamówienia, 
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
wraz z informacją o staŜu pracy, z załączeniem kopii uprawnień budowlanych 
oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorzadu 
zawodowego, wydanego przez tę izbę, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo 
budowlane, 8. Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia własnego lub 
dzierŜawionego sprzętu, 9. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wartości nie mniejszej niŜ 250 
tys. zł. 10. Dokumenty dopuszczające oferowane wyroby do stosowania w 
budownictwie: certyfikat zgodności (np.ITB)lub deklaracja zgodności poparta 
wymaganymi badaniami i certyfikatem potwierdzajacym wdroŜenie i 
stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normami. 11. Dokument 
potwierdzający wniesienie wadium. 12. Pełnomocnictwo określające jego 
zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 13. W 
przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie naleŜy 
załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących 
wspólnie.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

 Przetarg nieograniczony 
 Przetarg ograniczony 
 Negocjacje z ogłoszeniem 
 Dialog konkurencyjny 

 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu (jeśli dotyczy) 
 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
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NajniŜsza cena  
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 
 

 Tak 
 

 Nie JeŜeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji 
elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona  
 
 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (JeŜeli dotyczy) 
 
www.przetargi.mzb.kielce.pl  
 
Opłata 10.00 Waluta PLN  
 
Warunki i sposób płatności: 
 
Odbiór specyfikacji po dokonaniu wpłaty w Dziale Finansowym (lok.210) lub 
za zaliczeniem pocztowym. W sekretariacie MZB naleŜy złoŜyć wniosek o 
pobranie SIWZ z nazwą i adresem Wykonawcy oraz numerami telefonu i faxu.  
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umoŜliwiaj ący przygotowanie się wykonawców do 
udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu 
(jeŜeli dotyczy) 
 
nie dotyczy  
 
IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 
 
Data: 16/10/2006  
 
Godzina: 10:00  
 
IV.3.4) Języki, w których moŜna sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub oferty 
 
polski 
 
 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą 
 
okres w dniach: 30  
 
IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 
 
Data: 16/10/2006  
 
Godzina: 10:30  
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Miejsce 
 
Siedziba Zamawiającego: 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20. lok.103  
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE 
 
VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOW ANEGO ZE 
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
 

 Tak  Nie  
 
JeŜeli tak, wskazać projekt/program: 
 
 
 
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE  
 
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14.09.2006r  
 

ZAŁ ĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZ ĘŚCI 
ZAMÓWIENIA  

 

 
1) Krótki opis  
 
 
 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 

 
3) Wielkość lub zakres 
 
 
 
4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA  
 
 
 
 
 
5) Kryteria oceny ofert 
 
 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE  
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CZĘŚĆ Nr: NAZWA 

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty



 
 

 

  
  

Przesłanie ogłoszenia Korekta ogłoszenia

Przerwanie sesji Wydruk strony


