
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.uwm.edu.pl/zamowienia/ 

 

Olsztyn: Dostawa sukcesywna wyrobów hutniczych do j ednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Warmi ńsko-Mazurskiego w 

Olsztynie  

Numer ogłoszenia: 99965 - 2012; data zamieszczenia:  07.05.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , ul. Oczapowskiego 2, 10-

719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, faks (089) 5233278. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  uwm.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa sukcesywna wyrobów 

hutniczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sukcesywna 

wyrobów hutniczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Blacha stalowa czarna 1,0x1000x2000 Tona 1, 2. 

Blacha stalowa czarna 1,0x1250x2500 Tona 1, 3. Blacha stalowa czarna 1,5x1000x2000 stalowa 

Tona 1, 4. Blacha stalowa czarna 2,0x1000x2000 Tona 1, 5. blacha stalowa czarna 2,5x1000x2000 

Tona 1, 6. Blacha stalowa czarna 3,0x1000x2000 Tona 1, 7. Blacha stalowa czarna 6,0x1000x2000 

Tona 1, 8. blacha stalowa czarna 10,0x1000x2000 Tona 1, 9. Blacha stalowa kwasoodporna 

1,0x1000x2000 Tona 1, 10. Blacha stalowa ocynkowana 0,5x1000x2000 Tona 1, 11. blacha 

stalowa ocynkowana 0,6x1230x2500 Tona 1, 12. blacha stalowa ocynkowana 0,7x1000x2000 Tona 



1, 13. Blacha stalowa ocynkowana 0,7x1580x2000 Tona 1, 14. Blacha stalowa ocynkowana 

0,8x1000x2000 Tona 1, 15. blacha stalowa ocynkowana 1,0x1000x2000 Tona 1, 16. blacha 

stalowa ocynkowana 1,0x1250x2500 Tona 1, 17. blacha stalowa ocynkowana 1,5x1000x2000 

gat.Z275 Tona 1, 18. Ceownik stalowy zimnogięty 40x20x3 Tona 1, 19. ceownik stalowy zimnogięty 

40x40x3 Tona 1, 20. ceownik stalowy zimnogięty 60x40x3 Tona 1, 21. ceownik stalowy zimnogięty 

100x50x3 Tona 1, 22. ceownik stalowy zimnogięty 80x40x3 Tona 1, 23. ceownik stalowy 100 Tona 

1, 24. ceownik stalowy 65 Tona 1, 25. ceownik stalowy 40 Tona 1, 26. element stalowy zbrojenia 

12mm Tona 1, 27. kątownik stalowy 50x50x6 Tona 1, 28. kątownik stalowy 30x30x3 Tona 1, 29. 

kątownik stalowy 30x30x4 Tona 1, 30. kątownik stalowy 40x40x4 Tona 1, 31. kątownik stalowy 

35x35x3 Tona 1, 32. kątownik stalowy 45x45x5 Tona 1, 33. kątownik stalowy 50x50x5 Tona 1, 34. 

kątownik stalowy 35x35x4 Tona 1, 35. kątownik stalowy 20x20x3 Tona 1, 36. kątownik stalowy 

50x50x4 Tona 1, 37. kątownik stalowy 45x45x4 Tona 1, 38. kątownik stalowy 25x25x3 Tona 1, 39. 

kątownik stalowy 100x50x8 Tona 1, 40. kątownik stalowy 100x100x10 Tona 1, 41. kątownik stalowy 

z stalowy imnogięty 30x30x2 Tona 1, 42. kątownik stalowy zimnogięty 20x20x2 Tona 1, 43. pręt 

płaski stalowy 25x5 Tona 1, 44. pręt płaski stalowy 30x5 Tona 1, 45. pręt płaski stalowy 50x8 Tona 

1, 46. pręt płaski stalowy 80x6 Tona 1, 47. pręt płaski stalowy 60x8 Tona 1, 48. pręt płaski stalowy 

50x6 Tona 1, 49. pręt płaski stalowy 40x6 Tona 1, 50. pręt płaski stalowy 30x4 Tona 1, 51. pręt 

płaski stalowy 30x6 Tona 1, 52. pręt płaski stalowy 30x8 Tona 1, 53. pręt płaski stalowy 35x6 Tona 

1, 54. pręt płaski stalowy 25x6 Tona 1, 55. pręt płaski stalowy 25x4 Tona 1, 56. pręt płaski stalowy 

20x6 Tona 1, 57. pręt płaski stalowy 20x5 Tona 1, 58. pręt płaski stalowy 100x8 Tona 1, 59. pręt 

płaski stalowy 100x10 Tona 1, 60. pręt żebrowany stalowy 12 Tona 1, 61. pręt żebrowany stalowy 

10 Tona 1, 62. pręt żebrowany stalowy o śr.08 Tona 1, 63. pręt żebrowany stalowy prof. na zimno 6 

Tona 1, 64. pręt gładki stalowy 25 Tona 1, 65. pręt gładki stalowy 20 Tona 1, 66. pręt gładki stalowy 

18 Tona 1, 67. pręt gładki stalowy 16 Tona 1, 68. pręt gładki stalowy 12 Tona 1, 69. pręt gładki 

stalowy 10 Tona 1, 70. pręt gładk stalowy i 8 (prost. z walcówki) Tona 1, 71. pręt gładki stalowy 6 

(prost. z walcówki) Tona 1, 72. pręt kwadratowy stalowy 12 Tona 1, 73. pręt kwadratow stalowy 10 

Tona 1, 74. Rura stalowa bez szwu 42,4x3, Metr bieżący 1, 75. rura stalowa bez szwu 42,4x2,92 

Metr bieżący 1, 76. rura stalowa bez szwu 33,7x2,92 Metr bieżący 1, 77. rura stalowa bez szwu 

26,9x2,62 Metr bieżący 1, 78. rura stalowa bez szwu 42,4x2,62 Metr bieżący 1, 79. rura stalowa 

czarna 1/2x6000 Metr bieżący 1, 80. rura stalowa czarna 3/4x6000 Metr bieżący 1, 81. rura stalowa 

czarna 1x6000 Metr bieżący 1, 82. rura stalowa czarna 1 1/2x7000 Metr bieżący 1, 83. rura stalowa 

czarna 2x7000 Metr bieżący 1, 84. rura stalowa czarna 3/8x7000 Metr bieżący 1, 85. rura stalowa 

czarna 11/4x7000 Metr bieżący 1, 86. rura stalowa czarna 3/8x6000 Metr bieżący 1, 87. rura 

stalowa czarna 21/2x7000 Metr bieżący 1, 88. rura stalowa czarna 5x12000 Metr bieżący 1, 89. 

rura stalowa gięta kwadratowa 25x25x2 Tona 1, 90. rura stalowa kwadratowa 35x35x3 Tona 1, 91. 



rura kwadratowa 50x50x3 Tona 1, 92. rura stalowa kwadratowa 50x50x2 Tona 1, 93. rura stalowa 

kwadratowa 40x40x2 Tona 1, 94. rura stalowa kwadratowa 40x40x3 Tona 1, 95. rura stalowa 

kwadratowa 35x35x2 Tona 1, 96. rura stalowa kwadratowa 30x30x2 Tona 1, 97. rura stalowa 

kwadratowa 30x30x3 Tona 1, 98. rura stalowa kwadratowa 25x25x2 Tona 1, 99. rura stalowa 

kwadratowa 20x20x2 Tona 1, 100. rura stalowa kwadratowa 80x80x4 Tona 1, 101. rura stalowa 

kwadratowa 80x80x3 Tona 1, 102. rura stalowa kwadratowa 100x100x4 Tona 1, 103. rura stalowa 

kwadratowa 100x100x3 Tona 1, 104. rura stalowa kwadratowa 30x30x2,5 Tona 1, 105. rura 

stalowa ocynkowana 1/2x6000 Metr bieżący 1, 106. rura stalowa ocynkowana 3/4x6000 Metr 

bieżący 1, 107. rura stalowa ocynkowana 1x6000 Metr bieżący 1, 108. rura stalowa ocynkowana 1 

1/4x6000 Metr bieżący 1, 109. rura stalowa ocynkowana 2x7000 Metr bieżący 1, 110. rura stalowa 

ocynkowana 3x7000 Metr bieżący 1, 111. rura stalowa ocynkowana 11/2x7000 Metr bieżący 1, 112. 

rura stalowa ocynkowana 2x6000 Metr bieżący 1, 113. rura stalowa ocynkowana 2 1/2x7000 Metr 

bieżący 1, 114. rura stalowa ocynkowana z/sz przew.60,3x3,2 Metr bieżący 1, 115. rura stalowa 

prostokątna 50x30x2 Tona 1, 116. rura stalowa prostokątna 60x40x2 Tona 1, 117. rura stalowa 

prostokątna 40x30x2 Tona 1, 118. rura stalowa prostokątna 100x50x3 Tona 1, 119. rura 

prostokątna stalowa 50x40x3 Tona 1, 120. rura prostokątna stalowa 50x30x2 Tona 1, 121. rura 

stalowa prostokątna 40x30x3 Tona 1, 122. rura stalowa prostokątna 30x20x2 Tona 1, 123. rura 

stalowa prostokątna 40x20x2 Tona 1, 124. rura stalowa prostokątna 60x40x3 Tona 1, 125. teownik 

stalowy 40 Tona 1.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.00.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający odstępuje w zakresie ww. warunku od dokonania opisu sposobu oceny 

spełnienia warunku 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa 

zamówienia polegające na dostawie wyrobów hutniczych, o wartości nie mniejszej niż 50 

000,00 zł brutto każde, w skali rocznej. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający odstępuje w zakresie ww. warunku od dokonania opisu sposobu oceny 

spełnienia warunku 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający odstępuje w zakresie ww. warunku od dokonania opisu sposobu oceny 

spełnienia warunku 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający odstępuje w zakresie ww. warunku od dokonania opisu sposobu oceny 

spełnienia warunku 

III.4) 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.4.1) 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: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 



warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 

podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub 

poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, 

imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem 

2. Sporządzony przez wykonawcę Formularz ofertowy 3. Sporządzony przez wykonawcę opis 

przedmiotu zamówienia 



III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

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) Czy przeprowadzona 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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: a)zmiany terminu realizacji 

umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem 

umowy, np. działanie siły wyższej, b)zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie 

okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć przed jej zawarciem, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/ 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Uniwersytet 

Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, pok. 311, ul. Oczapowskiego 2, 

Olsztyn 10 - 719. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

15.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział 

Zamówień Publicznych, pok. 309, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 - 719. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


