
Nowa Ruda: Dostawa i monta ż okien w Zespole Szkół 
Ogólnokształc ących w Nowej Rudzie  

Numer ogłoszenia: 148918 - 2011; data zamieszczenia : 08.06.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowej Rudzie, 57-400 Nowa Ruda, 
powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, tel/faks: 074 872 2577, e-mail: lo.nowaruda@wp.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa i montaż okien w budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowej Rudzie, Osiedle Piastowskie 17. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Dostawa i montaż okien 
w łącznej ilości 41 sztuk, w tym: 34 okna duże i 7 okien małych w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Nowej Rudzie.  
Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac: - demontaż drewnianych okien, bez demontażu 
podokienników, - wywóz zdemontowanych okien, - montaż nowych okien z PCV, - wykonanie obróbek 
po montażu stolarki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do 
SIWZ. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45421132-8. 
II.1.5) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Termin zakończenia do dnia 
19.08.2011 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) ZALICZKI 
• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

• III.2.2) Wiedza i do świadczenie  
• III.2.3) Potencjał techniczny  
• III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
• III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych waru nków  
o W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany 

jest przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.). 

o Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty 
zobowiązany jest dołączyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli 



okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, trzech robót o wartości powyżej 
100.000,00 zł każda, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga co 
najmniej 3 referencji.  Dokumenty potwierdzające (referencje) winny dotyczyć robót, które są 
przedmiotem zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. 

 
III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                          
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY 

• III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa    
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału                   
w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale ży przedło żyć: 
o Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

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.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.liceum.nowaruda.pl/bip 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Nowej Rudzie, Osiedle Piastowskie 17   57-400 Nowa Ruda 
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  
22.06.2011 r.  godzina 11:30, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowej Rudzie, Osiedle 
Piastowskie 17   57-400 Nowa Ruda, pok. 101 
IV.4.3) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 


