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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283220-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Profile
2020/S 117-283220

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
Adres pocztowy: ul. Kocjana 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-473
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kocot
E-mail: m.kocot@igbmazovia.pl 
Tel.:  +48 223286043
Faks:  +48 223286050
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: https://www.igbmazovia.pl/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:
Sukcesywna dostawa profili PCV i elementów dodatkowych w podziale na 2 części.
Numer referencyjny: 3/06/2020/D

II.1.2) Główny kod CPV
44334000 Profile
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy profili PCV i elementów dodatkowych dla Mazowieckiej 
Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, na dwie części.
Części zamówienia:
— część I – sukcesywne dostawy profili okiennych, drzwiowych i balkonowych, o głębokości zabudowy 70 mm, 
81 mm, kolor biały, kolor standardowy, kolor niestandardowy, system HST o głębokości zabudowy 197 mm, 
kolor biały, kolor standardowy, kolor niestandardowy, w tym elementów dodatkowych,
— część II – sukcesywne dostawy profili okiennych, drzwiowych i balkonowych, o głębokości zabudowy 70 mm, 
80 mm, kolor biały, kolor standardowy, kolor niestandardowy, w tym elementów dodatkowych.
Załącznikami do formularza oferty są Załącznik nr 2A–2B określające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
(Formularze cenowe), odpowiednio do części na którą składana jest oferta.
Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:
1) 44334000-0 – Profile;
2) 44220000-8 – Stolarka budowlana;
3) 44221110-9 – Ramy okien.

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 profili okiennych, drzwiowych i balkonowych, o głębokości zabudowy 70 mm, 81 mm, 
kolor biały, kolor standardowy, kolor niestandardowy, system HST o głębokości zabudowy 197 mm
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44334000 Profile

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, 80-803 
GDAŃSK, ul. Kurkowa 12.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany partiami na podstawie zamówień według bieżących potrzeb 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówioną partię materiału w terminie do ... dni 
kalendarzowych od daty potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zamówienia (termin dostawy stanowi 
kryterium oceny ofert). Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko materiały do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego (miejsce spełnienia świadczenia), tj.: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia 
z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Kurkowa 12, POLSKA. Zamawiający wymaga 
aby oferowane materiały były fabrycznie nowe i pochodziły z bieżącej produkcji (rok produkcji 2019 lub nowszy). 
Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały wymagania normy PN-EN 12608-1:2016-04 lub 
równoważnej. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji postępowania ilości materiałów (Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy) są ilościami szacunkowymi. W przypadku przekroczenia ilości 
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podanych w ofercie, obowiązywać będą ceny netto z oferty, z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie ulegnie 
zwiększeniu. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie na wskazany w umowie 
adres e-mail o wszelkich zmianach dotyczących katalogu asortymentowo-cenowego. Wykonawca udostępni 
niezwłocznie Zamawiającemu login i hasło do strony internetowej, wskazanej w § 1 ust. 5 pkt 5 istotnych 
postanowień umowy, jeśli strona tego wymaga. Zamawiający zastrzega, że podane ilości zamawianych 
materiałów nie są ilościami wiążącymi, lecz szacunkowymi. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia zastrzega sobie prawo:
a) rezygnacji z zakupu części materiałów wynikających z braku lub ograniczenia zapotrzebowania;
b) zamiany ilości zamawianych materiałów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w 
przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego;
c) zmiany materiałów w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/produktów, w ramach 
zaoferowanej grupy asortymentowej w tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż 
zaoferowana w ofercie przetargowej;
d) zmiany materiałów do 20 % wartości umowy, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia wartości 
całego zamówienia określonej w umowie. Cena takich produktów nie może być wyższa niż cena producenta 
maksymalnie z 5 % marżą. Zamówienie nastąpi po otrzymaniu wyceny od Wykonawcy i po akceptacji ceny 
przez Zamawiającego.
Zamawiający na podstawie zawartej umowy będzie nabywał również inne materiały niż określone w ofercie 
Wykonawcy. W takim przypadku podstawą ustalenia ceny netto materiału będą aktualne ceny netto materiałów 
dostępnych w katalogu Wykonawcy, określone w polskich złotych, z podaniem właściwej stawki VAT oraz 
z uwzględnieniem zaoferowanego w ofercie rabatu, z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie może zostać 
przekroczona. Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na wskazany adres e-mail o 
wszelkich zmianach dotyczących katalogu. Wykonawca w ofercie poda ceny netto i brutto za profile kolor 
standardowy dwustronny oraz kolor niestandardowy dwustronny. Zamawiający będzie nabywał również 
od Wykonawców w ramach zawartych umów również profile kolor standardowy jednostronny oraz kolor 
niestandardowy jednostronny po cenach nie wyższych niż zaoferowane w ofercie Wykonawcy za profile 
dwustronne, na podstawie cen katalogowych lub niższych, rabatowych. Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć zamawiany materiał w taki sposób, by nie uległ uszkodzeniom w trakcie transportu oraz 
dostarczyć go w oryginalnych opakowaniach producenta. Materiały powinny być dostarczone w całości, 
jednorazową dostawą w ramach jednej pozycji danego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji danego zamówienia w częściach w ramach jednej pozycji, a tym 
samym dopuszcza fakturowanie częściowe w ramach jednego zamówienia.

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

18/06/2020 S117
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 7



Dz.U./S S117
18/06/2020
283220-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 7

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 profili okiennych, drzwiowych i balkonowych, o głębokości zabudowy 70 mm, 80 mm, 
kolor biały, kolor standardowy, kolor niestandardowy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44334000 Profile

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, 80-803 
GDAŃSK, ul. Kurkowa 12.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany partiami na podstawie zamówień według bieżących potrzeb 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówioną partię materiału w terminie do ... dni 
kalendarzowych od daty potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zamówienia (termin dostawy stanowi 
kryterium oceny ofert). Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko materiały do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego (miejsce spełnienia świadczenia), tj.: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia 
z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Kurkowa 12, POLSKA. Zamawiający wymaga 
aby oferowane materiały były fabrycznie nowe i pochodziły z bieżącej produkcji (rok produkcji 2019 lub nowszy). 
Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały wymagania normy PN-EN 12608-1:2016-04 lub 
równoważnej. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji postępowania ilości materiałów (Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy) są ilościami szacunkowymi. W przypadku przekroczenia ilości 
podanych w ofercie, obowiązywać będą ceny netto z oferty, z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie ulegnie 
zwiększeniu. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie na wskazany w umowie 
adres e-mail o wszelkich zmianach dotyczących katalogu asortymentowo-cenowego. Wykonawca udostępni 
niezwłocznie Zamawiającemu login i hasło do strony internetowej, wskazanej w § 1 ust. 5 pkt 5 istotnych 
postanowień umowy, jeśli strona tego wymaga. Zamawiający zastrzega, że podane ilości zamawianych 
materiałów nie są ilościami wiążącymi, lecz szacunkowymi. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia zastrzega sobie prawo:
a) rezygnacji z zakupu części materiałów wynikających z braku lub ograniczenia zapotrzebowania;
b) zamiany ilości zamawianych materiałów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w 
przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego;
c) zmiany materiałów w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/produktów, w ramach 
zaoferowanej grupy asortymentowej w tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż 
zaoferowana w ofercie przetargowej;
d) zmiany materiałów do 20 % wartości umowy, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia wartości 
całego zamówienia określonej w umowie. Cena takich produktów nie może być wyższa niż cena producenta 
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maksymalnie z 5 % marżą. Zamówienie nastąpi po otrzymaniu wyceny od Wykonawcy i po akceptacji ceny 
przez Zamawiającego.
Zamawiający na podstawie zawartej umowy będzie nabywał również inne materiały niż określone w ofercie 
Wykonawcy. W takim przypadku podstawą ustalenia ceny netto materiału będą aktualne ceny netto materiałów 
dostępnych w katalogu Wykonawcy, określone w polskich złotych, z podaniem właściwej stawki VAT oraz 
z uwzględnieniem zaoferowanego w ofercie rabatu, z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie może zostać 
przekroczona. Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na wskazany adres e-mail o 
wszelkich zmianach dotyczących katalogu. Wykonawca w ofercie poda ceny netto i brutto za profile kolor 
standardowy dwustronny oraz kolor niestandardowy dwustronny. Zamawiający będzie nabywał również 
od Wykonawców w ramach zawartych umów również profile kolor standardowy jednostronny oraz kolor 
niestandardowy jednostronny po cenach nie wyższych niż zaoferowane w ofercie Wykonawcy za profile 
dwustronne, na podstawie cen katalogowych lub niższych, rabatowych. Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć zamawiany materiał w taki sposób, by nie uległ uszkodzeniom w trakcie transportu oraz 
dostarczyć go w oryginalnych opakowaniach producenta. Materiały powinny być dostarczone w całości, 
jednorazową dostawą w ramach jednej pozycji danego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji danego zamówienia w częściach w ramach jednej pozycji, a tym 
samym dopuszcza fakturowanie częściowe w ramach jednego zamówienia.

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:
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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 części I – 3 500 000,00 PLN; dla części II – 1 100 000,00 PLN.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną części przedmiotu zamówienia, polisa lub inny dokument 
powinna obejmować sumę gwarancyjną na kwotę stanowiącą sumę ww. kwot dla tych części.
W przypadku wygaśnięcia ważności ww. dokumentu w trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłożenia aktualnego.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 – co najmniej 1 (jedną) dostawę profili i/lub elementów dodatkowych na łączną kwotę 
nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN brutto;
b) dla części II zamówienia – co najmniej 1 (jedną) dostawę profili i/lub elementów dodatkowych na łączną 
kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN brutto.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

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: 24/07/2020
Czas lokalny: 10:00

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)
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2020
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki: nie podlegają wykluczeniu, tj. 
o udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Nie wykazanie braku podstaw 
wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) 
ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 
ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 Pzp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia zgodnie ze wzorem JEDZ. W 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
dokumentów wskazanych w rozdziale VI SIWZ. Wykonawca składa oświadczenie, że oferowany asortyment 
spełnia wymagania normy PN-EN 12608-1:2016-04 lub równoważnej (Załącznik nr 11). Zamawiający żąda 
od Wykonawców wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości: część I – 150 000,00 PLN 
brutto; część II – 50 000,00 PLN brutto.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: 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:
16/06/2020
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