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Modliborzyce: Dostawa materiałów budowlanych do remontu budynku socjalnego w
Wierzchowiskach Drugich
Numer ogłoszenia: 381046 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce , ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,
woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.modliborzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów
budowlanych do remontu budynku socjalnego w Wierzchowiskach Drugich.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do remontu budynku socjalnego w
Wierzchowiskach Drugich. 2. Zakres dostawy obejmuje niżej wymienione materiały
budowlane: 1) Blacha powlekana płaska 0,60 mm - 4 m² 2) Kątownik aluminiowy ochronny 58 m 3) Listwa cokołowa - 50 m 4) Gwoździe budowlane okrągłe gołe (4 cale) - 6 kg 5)
Gwoździe budowlane powlekane do mocowania parapetów - 1 kg 6) Farba emulsyjna (kolory
pastelowe) - 112 dm3 7) Szpachlówka gipsowa na tynku - 232 kg 8) Zaprawa klejowa (sucha)
do płyt styropianowych - 1 351 kg 9) Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 45 kg 10) Zaprawa klejowa do płytek - sucha mieszanka - 75 kg 11) Płyty styropianowe M-20
o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe, grubości 12 cm - 25 m2 12) Płyty
styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe, grubości 2 cm 11 m2 13) Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe,
grubości 14 cm - 132 m2 14) Łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego
(kołki plastikowe) -643 szt. 15) Tłuczeń kamienny 31,5 - 63 mm - 13 t 16) Miał kamienny 0-4
mm - 1 t 17) Piasek - 14 m3 18) Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków - 1 t 19) Cegła
ceramiczna pełna - 205 szt. 20) Zaprawa - sucha mieszanka, samopoziomujący podkład
podłogowy - 2 253 kg 21) Preparat gruntujący - 96 dm3 22) Kostka brukowa betonowa
grubości 6 cm, kolorowa - 72 m2 23) Obrzeża betonowe 30 x 8 cm - 113 m 24) Beton B-15 6 m3 25) Cienkowarstwowy tynk mineralny - akrylowy- 507 kg 26) Podkład tynkarski 100%
- 52 kg 27) Zaprawa klejowa do wypełniania spoin - sucha mieszanka - 10 kg 28) Zaprawa
cementowo-wapienna M 50 - 1 m3 29) Zaprawa gruntująca - 33 kg 30) Płytki podłogowe
ceramiczne gress szkliwiony 30 x 30cm - 26 m2 31) Płytki ścienne fajansowe szkliwione
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15x15 cm - 17 m2 32) Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II - 0,50 m3 33) Deski iglaste
obrzynane gr. 19-25 mm kl III - 0,50 m3 34) Skrzydła drzwi drewniane pełne 0,90 x 2,10 m 6 szt - 11,50 m2 35) Skrzydła drzwi drewniane pełne 0,80 x 2,10 m - 3 szt - 5 m2 36)
Skrzydła drzwi zewnętrzne drewniane 1,10 x 2,10 m - 2 szt - 5 m2 37) Ościeżnice drzwiowe 11 szt. - 21 m2 38) Okna PCV (kolor złoty dąb) - 1,40 x 1,40 m - 5 szt, 2,90 x 1,40 m - 1 szt,
0,50 x 0,50 m - 2 szt - 15 m2 39) Płyty pomostowe robocze - 3 m2 40) Siatka z włókna
szklanego po kąpieli akrylowej - 177 m2 41) Drewno okrągłe na stęple budowlane = 1 m3 42)
Rury z PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 40 mm - 32 m 43) Rury z PCV
kanalizacyjne kielichowe o śr. zewnętrznej 50 mm - 31 m 44) Kształtki z PCV ciśnieniowe
łączone na klej o śr. zewnętrznej 40 mm - 21 szt. 45) Kształtki kanalizacyjne z PCV o śr.
50mm - 19 szt. 46) Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o
śr. nominalnej 15 mm - 4 szt. 47) Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej - 4 szt. 48) Konstrukcja
wsporna do zlewozmywaka - 4 szt. 49) Uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 40
mm - 25 kpl 50) Kołki rozporowe z wkrętami do mocowania listwy cokołowej- 120 kpl 51)
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 - 10 m 52) Gniazdo wtyczkowe p.t. 16A 2P+Z - 20 szt.
53) Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 10 mm - 4 m 54) Łącznik
klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny świecznikowy nf 432 - 13 szt. 55) Oprawy
bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania - 5 szt. 56) Pianka poliuretanowa - 1 szt. 57)
Pierścienie odgałęźne bakielitowe do puszek - 30 szt. 58) Plafoniera IP65 typu PK 211 PL-S
7/11, -Q16 - 3 szt. 59) Pręty stalowe okrągłe ocynk fi 16-20 mm - 12 m 60) Przewód DY
450/750V 1x10mm2 - 88 m 61) Przewód YDYp 450/750V 3x1,5 mm2 - 242 m 62) Przewód
YDYp 450/750V 3x2,5 mm2 - 220 m 63) Puszka odgałęźna bakielitowa uniwersalna p.t. PU60 - 40 szt. 64) Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą - 30
szt. 65) Rozdzielnica tabl. naśc. RN-2x12 IP 55 - 1 szt. 66) Rura elektroinstalacyjna PVC
gładka sztywna RL37 - 18 m 67) Wył. różnic. - nadprądowy FJ 2 bieg 25A/30mA - 5 szt. 68)
Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 16A - 10 szt. 69) Wyłącznik małogabarytowy S 303 C
25A - 1 szt. 70) Zacisk pętlicowy do lin stalowych - 2 szt. 71) Zaślepka do RG - 10 szt. 72)
Złącze kontrolne instalacji odgromowej - 2 szt. 73) Złącze licznikowe ZL-1 - 1 kpl 74)
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych PCV 37 - 9 szt. 75) Żyrandol 3x60W - 5
szt. 76) Żarówka głównego szeregu 40W, 250V - 15 szt. 77) Żarówka głównego szeregu
75W, 250V - 8 szt. 3. Dostarczone materiały powinny być zgodne z obowiązującymi
normami, posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 4. Odbiór materiałów budowlanych
nastąpi na podstawie ilościowo - jakościowego protokołu odbioru, podpisanego przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje także
transport materiałów do miejscowości Wierzchowiska Drugie oraz ich rozładunek i złożenie
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
20.11.2013.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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1) formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), 2) formularz cenowy
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ) 3) pełnomocnictwo do występowania w
imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje
pełnomocnik, 4) w przypadku konsorcjum pełnomocnictwo dokumentujące ustanowienie
pełnomocnika przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.modliborzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63,
23-310 Modliborzyce, pokój nr 8 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Wójt Gminy Modliborzyce
mgr inż. Witold Kowalik

