
SPECYFIKACJA

  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PONIŻEJ  60 000  EURO 

DLA  ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO  W  TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO  NA:

DOSTAWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI DO POKOI 

MIESZKAŃCÓW, POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I UŻYTKOWYCH W 

ILOŚCI   68 SZTUK ORAZ 51 SZTUK SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH 

MONTOWANYCH W SYSTEMIE   DRZWI PRZESÓWNYCH WRAZ  Z MONTAŻEM 

W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS NR 1 

W GORZOWIE WLKP ul. PODMIEJSKA-BOCZNA 10. 

                                                                      

GORZÓW,  dnia...........................

...........................................................
zatwierdził



INFORMACJA OGÓLNA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60.000 
EURO

Zamawiający :
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul.  Podmiejska Boczna 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel  : 95/ 732 35 22  fax : 95/ 732 41 22

e-mail:techniczny@dps.pl
http : www.dps.gorzow.pl

adres do korespondencji:
j.w.

Postępowanie prowadzone  jest w  trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  przepisów 
ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych 
/Dz.U. Nr 19 , poz.177 z 9.02.2004r.z późn. zm./

Dom Pomocy Społecznej Nr 1działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004r.) zaprasza do złożenia oferty w 
przetargu nieograniczonym na:
DOSTAWA  DRZWI  WEWNĘTRZNYCH  DO  POKOI  MIESZKAŃCÓW, 
POMIESZCZEŃ  GOSPODARCZYCH  I  UŻYTKOWYCH  W ILOŚCI    68  SZTUK 
ORAZ  51  SZTUK  SKRZYDEŁ  DRZWIOWYCH  MONTOWANYCH  W SYSTEMIE 
DRZWI PRZESÓWNYCH WRAZ  Z MONTAŻEM  W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS 
NR 1 W GORZOWIE WLKP ul. PODMIEJSKA-BOCZNA 10. 

I. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

KOD CPV:  
1. 45421100-5 – instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
2. 28122230-4 – drzwi przesuwne
3. 28122210-8 – otwory drzwi 
4. 28122200-5 – drzwi 
5. 45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Przedmiotem zamówienia  jest :                                       
 
Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowych pełnych jednoskrzydłowych o szerokości 1000, 
900, 800, 700 mm, płaskich wraz z ościeżnicami nieregulowanymi o stałej szerokości 100 mm 
wykonanych z MDF-u.
Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowych płaskich o rzerokości 800 mm, wykonanych w 
wersji do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych wraz z systemem rolek i szyn do montażu na 
ścianie.
Dokładne wymiary, ilość i opis techniczny w Specyfikacji Technicznej niniejszej Instrukcji dla 
Oferentów.

mailto:techniczny@dps.pl
http://www.dps.gorzow.pl/


II.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawcy muszą udzielić gwarancji na drzwi i ich montaż.

2. Nie dopuszcza  się   składania     ofert  częściowych  ani proponujących wariantowy 
sposób wykonania zamówienia.

3. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa 
w art.67  ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

4. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawy

5. Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  Posiadanie 
niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia,  potencjału  ekonomicznego  i  technicznego oraz 
pracowników  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  i  posiadających  odpowiednie 
uprawnienia. 

III. TERMIN  WYKONANIA   ZAMÓWIENIA:

 Do 27 grudnia   2006 roku

IV. OPIS SPOSOBU  SPORZĄDZENIA  OFERTY:
1. Wykonawca  może  zwrócić się pisemnie  do  zamawiającego  o wyjaśnienie  SIWZ.
2. Zamawiający  nie  zamierza  zwołać  zebrania  wykonawców.
3. Oferta  ma  być  sporządzona  zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  zwaną  dalej  SIWZ,  ustawą o  zamówieniach publicznych - 
Prawo zamówień Publicznych  oraz  z  drukami do  niniejszej  SIWZ.

4. Oferta musi zawierać:

● druk  „Formularz oferty”,  który  ma stanowić  załącznik  nr  1.
● druk  „ Oświadczenie wykonawcy” ma  stanowić  załącznik  nr  2
● dokumenty    według  punktu  VIII  niniejszej  specyfikacji mają stanowić  załącznik nr 

3
● zaakceptowany  projekt umowy  ma stanowić załącznik  nr 4
●  kosztorys ofertowy zawierający wycenę elementów  wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia ma stanowić załącznik nr 5 
● Oferta ma być  sporządzona w języku  polskim,  w  formie pisemnej  t.j.  na  maszynie 

do pisania , komputerze lub  nieścieralnym atramentem . 
● Oferta oraz  wszystkie załączniki  i  oświadczenia powinny  być   podpisane  przez 

osobę do  tego uprawnioną. Zaleca  się aby  wszystkie  strony  oferty oraz miejsca , w 
których  wykonawca naniósł zmiany były  parafowane przez osobę  podpisującą ofertę. 

● Wszystkie strony oferty  wraz  z  załącznikami  należy ponumerować. 

Zamawiający  nie  przewiduje  podpisów elektronicznych.

5. Ofertę  należy  złożyć w zamkniętej ,  nieprzeźroczystej  kopercie.

Koperta  nie oznakowana  nazwą  wykonawcy powinna być opisana : 



DOSTAWA  DRZWI  WEWNĘTRZNYCH  DO  POKOI  MIESZKAŃCÓW, 
POMIESZCZEŃ  GOSPODARCZYCH  I  UŻYTKOWYCH  ORAZ  SKRZYDEŁ 
DRZWIOWYCH MONTOWANYCH W SYSTEMIE   DRZWI PRZESÓWNYCH

Nie  otwierać przed dniem  10.11. 2006 roku godz 09.00

6. Oferty , które wpłyną  po  upływie terminu do składania  ofert zostaną  zwrócone  bez 
otwierania po upływie terminu  przewidzianego na wniesienie protestu. 

7. Można złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Koszty sporządzenia  oferty ponosi wykonawca  za wyjątkiem  okoliczności opisanych 

w  art.93 ust .4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

V. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WYMAGANYCH 
WARUNKÓW  :

Wykonawcy i oferty przez nich złożone muszą spełniać warunki opisane w niniejszej siwz.
1. Wykonawca  nie  spełniający  wymogów  niniejszej  siwz,   zostanie  wykluczony  

z  postępowania a  jego oferta odrzucona zgodnie z art.  24 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

2. Oferta wykonawcy  niewykluczonego ,  może zostać odrzucona  na podstawie  art. 89 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI. OPIS  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  DOKONANIA  OCENY  OFERT:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród nie odrzuconych ,  na podstawie 
następującego kryterium   i  jego  wagi:
 
C -  cena  oferty   brutto ....................  100%

Za powyższe  kryterium  ofertom  dopuszczonym do przetargu  zostaną  przyznane punkty 
obliczone na podstawie wzoru:
                                                      
                                                Cena oferty  najtańszej
                                        C= ---------------------------------  x  100 pkt 
                                                 Cena oferty  badanej

W zakresie tego kryterium każda oceniana oferta może otrzymać  maksymalnie 100 punktów 
od każdego oceniającego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.

VII. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY :

1. Należy  podać  cenę  oferty  netto  ,  brutto  ,  podatek  VAT / zgodnie z obowiązującymi 
przepisami/  w złotych  polskich. 

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  DOKUMENTÓW :

Wykonawca musi  dołączyć  do  oferty  wypełnione druki  stanowiące  załączniki  do  oferty , 
opisane w rozdziale   IV ust. 4 siwz. 



W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  uprawniających  do  udziału  w  niniejszym 
postępowaniu , każdy wykonawca  musi  dołączyć  do  oferty  pakiet dokumentów , dotyczący 
zakresu przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do oferty o następującej zawartości:

1. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru   lub  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru  lub zgłoszenia  do  ewidencji  działalności   gospodarczej  ,  wystawionymi  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne,  lub  zaświadczeń,  że  uzyskał  przewidziane 
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby 
upoważnione do tych czynności dokumentem ewidencyjnym lub rejestracyjnym. 

4. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną lub jawną do oferty należy dołączyć 
umowę spółki.

UWAGA  Wszystkie  dokumenty  winny  być   przedstawione  w formie oryginałów  lub 
kserokopii poświadczonych   za  zgodność  z  oryginałem  przez wykonawcę. 

IX.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. W prowadzonym postępowaniu  wszystkie informacje ,  oświadczenia ,dokumenty , 
zawiadomienia i wnioski będą przekazywane drogą elektroniczną  lub faksem. 

2. Jeśli wykonawca nie posiada poczty elektronicznej  zobowiązany jest przy odbiorze 
specyfikacji o powiadomieniu o tym  zamawiającego.W takim przypadku 
porozumiewanie  będzie odbywało się za pomocą  faksu. 

3. Strona  otrzymująca informację ,oświadczenie ,dokument , zawiadomienie lub wniosek 
zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia  otrzymania ich bez  wezwania 
drugiej strony.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień , w którym strony otrzymały informację za 
pomocą poczty elektronicznej lub faxem  do godziny 15.00.

X. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  MIEJSCA  , TERMINU  SKŁADANIA , 
OTWARCIA  OFERT  ORAZ  ZWIĄZANIA Z  OFERTĄ  :

1. Termin związania z ofertą wynosi  30   dni .Wniesienie protestu  zawiesza bieg  terminu 
związania z  ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

2. Oferty należy  składać  w  terminie  do  10.11. 2006 roku do godz. 09.00. w  siedzibie 
zamawiającego w sekretariacie - pok. Nr 2. 

3. Oferty  zostaną otwarte  zgodnie z art.86  ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,  
w  dniu  10.11. 2006 roku o godz  09.00  w  siedzibie  zamawiającego w  pok. Nr 20.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia. 
 4. Oferty   będą oceniane  , po odrzuceniu ofert nie  spełniających  warunków opisanych w 
niniejszej  SIWZ , na  podstawie  kryterium  opisanym w  pkt VI niniejszej SIWZ.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny oferty po 
uzyskaniu zgody oferenta ,  zgodnie z art. 87 ust 2 i art. 88 ustawy , zawiadamiając o tym 
wszystkich wykonawców , którzy złożyli oferty. 



XI. Osoby uprawnione  do  kontaktów  z wykonawcami:

Osobami  uprawnionymi  do  kontaktów  z wykonawcami są
Tomiczek Tomasz
pok. nr 50 godz: 7.00-15.00

XII. ZOBOWIAZANIA   ZWIĄZANE Z UMOWĄ:

Przyjęcie  warunków  przetargu  jest  jednoznaczne z   zaakceptowaniem  projektu umowy 
proponowanego  przez  zamawiającego. Projekt ten  stanowi  załącznik  nr 5  do  niniejszej 
SIWZ . 
W  celu  zawarcia  umowy  należy   po ogłoszeniu  wyników  przetargu  ,  przedłożyć 
zamawiającemu , wypełniony  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  i  podpisany  projekt  umowy.

XIII. ŚRODKI  ODWOŁAWCZE :  

Wykonawcom  przysługują środki  odwoławcze  przewidziane  w  Dziale VI  Środki Ochrony 
Prawnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych  na 
jego podstawie.



                                                                                    załącznik  nr  1  

                                                               Formularz oferty

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej Nr l 
ul. Podmiejska Boczna 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Oferent:

.......................................................................................................................................................
(Osoba upoważniona do reprezentowania 

Oferenta) 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
(Nazwa i dokładny adres Oferenta)

.......................................................................................................................................................
(telefon kontaktowy)                                                             

 (NIP)

.......................................................................................................................................................
(Numer konta bankowego)

Nawiązując   do   ogłoszenia  o  przetargu   nieograniczonym   dotyczącym   wykonania  : 
DOSTAWA  DRZWI  WEWNĘTRZNYCH  DO  POKOI  MIESZKAŃCÓW, 
POMIESZCZEŃ  GOSPODARCZYCH  I  UŻYTKOWYCH  W ILOŚCI    68  SZTUK 
ORAZ  51  SZTUK  SKRZYDEŁ  DRZWIOWYCH  MONTOWANYCH  W SYSTEMIE 
DRZWI PRZESÓWNYCH WRAZ  Z MONTAŻEM  W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS 
NR 1 W GORZOWIE WLKP ul. PODMIEJSKA-BOCZNA 10. 

Oferujemy  cenę  :

Brutto: ....................................zł w tym podatek Vat ............

(Słownie:.........................................................................................................................................

......................................... brutto).

Okres  gwarancji..........................

Termin realizacji zamówienia ....................................

Warunki  płatności  zgodnie  z  zapisami  przedstawionymi  w projekcie umowy.



1. Zakres  prac  przewidzianych  do  wykonania  jest  zgodny  z  zakresem  objętym 
ogólnymi warunkami postępowania i specyfikacją techniczną. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia 
i nie wnosimy  do niej  zastrzeżeń oraz  zdobyliśmy konieczne informacje  potrzebne do 
właściwego  wykonania  zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się  za  związani niniejszą  ofertą  przez kres 30 dni od 
upłynięcia terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia projekt 
umowy   został   przez   nas  zaakceptowany i  zobowiązujemy  się  w  przypadku 
wybrania   naszej   oferty  do   zawarcia   umowy   na   warunkach  i   w   terminie 
wyznaczonym przez  zamawiającego. 

5. Oświadczamy,  że  wszystkie  strony  naszej  oferty  wraz   z   załącznikami   są 
ponumerowane  cała  oferta  składa się  z .......................stron.

.......................................                                       .......................................................... 
      (Data)                        (Podpis oferenta, czytelna pieczęć)

 



Załącznik  nr  2

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej Nr l 
ul. Podmiejska Boczna 10
66-400 Gorzów Wlkp.

        OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY
o spełnianiu  warunków wymaganych  przez zamawiającego  i art.22 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz.U.Nr 19 poz.177 z 9 lutego 2004 r./

Przystępując do postępowania w  sprawie  udzielenia  zamówienia 
na.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ja/imię,nazwisko/...........................................................................................................
w imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy /nazwa  firmy/...................................
oświadczam , że
1/jesteśmy uprawnieni  do  wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień /art. 22 ust. 1 pkt 1/,
2/posiadamy niezbędną  wiedzą i doświadczeniem  oraz potencjał  techniczny , a także 
dysponujemy osobami  zdolnymi  do  wykonania zamówienia /art..22  ust. 2 pkt 2/,
3/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
/art.22 ust.1 pkt 3/
4/nie podlegamy wykluczeniu  na podstawie  art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych 
/art. 22 ust. 1  pkt 4/ , który brzmi:

wyklucza się :
1)  wykonawców,  którzy  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania 

wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda 
ta  nie  została  dobrowolnie  naprawiona  do dnia  wszczęcia  postępowania,  chyba że 
niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  jest  następstwem  okoliczności,  za  które 
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość 
ogłoszono;

3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali  oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 



przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych;

8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

10)  wykonawców,  którzy  nie  spełniają  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

11) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 
tych  czynności,  z  wyjątkiem  autorów  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace 
projektowe  wynikające  z  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego, 
sporządzonych przez tych autorów;

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępo-
wania;

13)  nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

14) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

                                      ………………………………………..

                                    podpisy osób wskazanych w dokumencie
                           uprawniającym do występowania w obrocie 
                           prawnym lub posiadających pełnomocnictwo  
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