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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164378-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Szkło
2019/S 070-164378

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
ul. Kocjana 3
Warszawa
01-473
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Zakrzewska
E-mail: m.zakrzewska@igbmazovia.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.igbmazovia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.igbmazovia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki aluminiowej przeciwpożarowej oraz szkła do produkcji stolarki
PCV i ALU dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Oddział w Gdańsku w podziale na 2
części
Numer referencyjny: 1/04/2019/D

II.1.2) Główny kod CPV
14820000

mailto:m.zakrzewska@igbmazovia.pl
www.igbmazovia.pl
www.igbmazovia.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne na sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki aluminiowej
przeciwpożarowej oraz szkła do produkcji stolarki PCV i ALU dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki
Budżetowej Mazovia, Oddział w Gdańsku w podziale na 2 części.
2. Części zamówienia:
Część I - Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki aluminiowej p.poż., wg ilości i asortymentu
określonego w Załączniku nr 2A do SIWZ.
Część II - Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki PCV i ALU, wg ilości i asortymentu określonego w
Załączniku nr 2B do SIWZ.
Załącznikami do formularza oferty są: Załącznik nr 2A, 2B, określające szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (Formularze cenowe), odpowiednio do części na którą składana jest oferta.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki aluminiowej p.poż.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14820000
44111540

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szkła ognioochronnego do produkcji konstrukcji
aluminiowych p.poż., stosownie do potrzeb Zamawiającego, w ilościach każdorazowo podawanych przez
Zamawiającego.2. Podane w Załączniku nr 2A ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy szkła do produkcji stolarki PCV i ALU
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14820000
44111540

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szyb zespolonych jednokomorowych i dwukomorowych
oraz szkła do produkcji stolarki otworowej, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w ilościach każdorazowo
podawanych przez Zamawiającego.
2. Podane w Załączniku nr 2 B ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy:
Wykazali, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min:
Dla Część I - 150 000,00 PLN
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Dla Część II –200 000,00 PLN
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 2 części przedmiotu zamówienia, polisa lub inny dokument powinna
obejmować sumę gwarancyjną na kwotę stanowiącą sumę ww. kwot dla tych części.
W przypadku wygaśnięcia ważności w/w dokumentu w trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie
zobowiązany do przedłożenia aktualnego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy:
— wykazali wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
a) dla części I zamówienia 2 dostaw szkła do produkcji stolarki aluminiowej p.poż, na kwotę nie mniejszą niż
150 000,00 PLN brutto każda,
b) dla Części II zamówienia 2 dostaw szkła do produkcji stolarki PCV i ALU, na kwotę nie mniejszą niż 200
000,00 PLN brutto każda,
2.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w roz. III SIWZ,
Zamawiający żąda:
1. dotyczy części I:Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych odnoszący się do drzwi
przeciwpożarowych/drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych systemu ALUPROF lub równoważny.
2. dotyczy części II:
a) Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych odnoszący się do drzwi przeciwpożarowych/drzwi
przeciwpożarowych i dymoszczelnych systemu ALUPROF lub równoważny.;
b) Zgodność z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6006/2016 stwierdzająca przydatność do stosowania w
budownictwie wyrobów pod nazwą drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF lub
równoważny.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2019
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, POLSKA, sala
konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2019


