Okna PCV / 2021

Tarnobrzeg, dnia 30-12-2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Wybór dostawcy okien i drzwi balkonowych z PCV do mieszkań oraz okien z PCV do klatek
schodowych i piwnic w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM
wraz z rozładunkiem”.
1.

Zamawiający:
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

3.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa okien i drzwi balkonowych PCV wykonanych jako elementy
jednoramowe z pięciokomorowych profili PCV.
Stolarka winna być wykonana w sposób następujący:
- profile PCV koloru białego,
- wyposażona w okucia obwiedniowe rozwielno - uchylne z funkcją rozszczelnienia,
- szklona szkłem niskoemisyjnym o min. współczynniku strat ciepła U=1.1,
- okna kuchenne winny być wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe.
W ofercie powinny być podane ceny poszczególnych asortymentów stolarki.
Należy uwzględnić tolerancję wymiarów na szer. i wys. „plus – minus 4 cm”, które będą
traktowane jako „typowe” w cenie podanej w ofercie.
W ofercie należy podać również cenę okien i drzwi balkonowych „nietypowych” tj. takich, których
wymiary różnić się będą więcej niż „plus-minus 4 cm”.
Planowana wielkość zamówienia obejmuje około 300 szt. stolarki okiennej do mieszkań oraz około
100 szt. stolarki okiennej do klatek schodowych i piwnic.
Miejsce dostaw: magazyny Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu przy ulicy
Rusinowskiego nr 1 wraz z rozładunkiem.

4. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do 28.02.2022 r.- sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zamawiał będzie każdorazowo w zależności od potrzeb, konkretną ilość okien i drzwi
balkonowych z podaniem asortymentu i wymiarów nie później niż na dwa tygodnie przed ich
dostawą.
Ponadto w zamówieniu wyszczególnione będą okna, w których należy zamontować nawiewniki
ciśnieniowe.
5.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
a) Oferent winien być dopuszczony do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia
na terenie kraju.
b) Oferent nie powinien zalegać z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS.
c) Oferent nie znajduje się na liście Krajowego Rejestru Dłużników.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu
potwierdzenia spełnienia tych warunków:
a. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione
nie później niż trzy miesiące poprzedzające przetarg.
b. Oświadczenie oferenta, że nie znajduje się na liście Krajowego Rejestru Dłużników.
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c. Informację o ilości sprzedanych okien i drzwi balkonowych PCV w latach 2019– 2020 w
sztukach oraz referencje.
d. Kartę katalogową oferowanych okien i drzwi balkonowych PCV wraz z opisem i rysunkami.
e. Wymagane atesty i świadectwa zgodności na oferowane okna i drzwi balkonowe PCV.
f. Akceptowany projekt umowy (Zał. Nr 2 do specyfikacji).
7.

8.

9.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Inspektor Nadzoru Mirosław Sekulski
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyspiańskiego 3; pok. nr 8; tel. (15) 822-57-78 w godzinach
od 9oo ÷ 14oo.
Sposób przygotowania oferty:
a. oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
b. ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
c. wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i zszyte,
d. dokumenty wymagane w SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność przez oferenta,
e. oferta winna być złożona w nieprzejrzystej kopercie i winna być oznaczona napisem: „dostawa
okien i drzwi balkonowych PCV”
f. oferent ponosi wszelkie koszty przygotowania oferty.
Miejsce i termin składania i przygotowania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu przy
ul. Wyspiańskiego 3; pokój nr 12 (Sekretariat) do dnia: 22-01-2021 r. do godziny 1200.
Oferty nie będą otwierane w obecności oferentów.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
a. Cena – waga kryterium 80%
Najnizsza  cena  sposrod  ofert
C=
x 100 pkt x waga kryterium
cena  oferty  ocenianej
b. Parametr podlegający ocenie punktowej – lokalizacja (siedziba oferenta)– waga
kryterium 10%
0 ÷ 5 km
10 pkt
6 ÷ 25 km
9 pkt
26 ÷ 50 km
8 pkt
51 ÷ 75 km
7 pkt
76 ÷ 100 km
6 pkt
101 ÷ 125 km
5 pkt
126 ÷ 150 km
4 pkt
151 ÷ 200 km
3 pkt
201 ÷ 300 km
2 pkt
301 ÷ 400 km
1 pkt
powyżej 401 km
0 pkt
c. Parametr podlegający ocenie punktowej – gwarancja – waga kryterium 10%
10 lat i więcej
10 pkt
5 ÷ 9 lat
6 pkt
3 ÷ 4 lat
3 pkt
0 ÷ 2 lat
0 pkt
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11.Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie pobiera wadium.
12. Unieważnienie przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyn.
13. Inne informacje.
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami wewnętrznymi TSM – nie
obowiązuje Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Podpis
Przewodniczącego Komisji
Przetargowej

………………………………..

Zatwierdzono dnia 30.12.2020 r.
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