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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 47693-2014 z dnia 2014-03-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Korfantów
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w miarę pojawiających się potrzeb dostawa wraz z rozładunkiem na placu budowy
materiałów budowlanych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 r. n/w materiałów: 1. Blacha powlekana...
Termin składania ofert: 2014-03-21

Korfantów: Dostawa materiałów budowlanych do realizacji inwestycji pn
Rozbudowa Przedszkola w Korfantowie - 3/WMH/PN/14.
Numer ogłoszenia: 128952 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:
47693 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Powstańców Śląskich 8, 49-137 Korfantów, woj.
opolskie, tel. 077 434 38 59, faks 077 434 38 60.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jedn. organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej-zakład budŜetowy
Gminy..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych do realizacji inwestycji pn
Rozbudowa Przedszkola w Korfantowie - 3/WMH/PN/14..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w miarę pojawiających się potrzeb
dostawa wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca
2014 r. n/w materiałów: 1. Blacha powlekana płaska gr 0,5-0,55 mm -12,4m2, 2. Blacha powlekana trapezowa T 35 gr. 0,7 mm
- 73,0m2, 3. System rynnowy stalowy ø 120-130 mm (rynny, złączki, denka, lej spustowy prawy, haki nakrokwiowe 12 szt)
kolor RAL 8017 - 11m, 4. Rura spustowa ø 80-100 mm do proponowanego systemu rynnowego (rury, kolana 2 szt, złączki,
obejmy 4 szt. z kotwą do muru > 25 cm) kolor RAL 8017 - 8m, 5. Kratka wentylacyjna biała 14x21 cm, bez Ŝaluzji, bez siatki 14szt., 6. Łącznik tworzywowo metalowy szybki montaŜ 8x60 - 100szt., 7. Łącznik tworzywowo metalowy szybki montaŜ 8x80 100szt., 8. Łącznik tworzywowo metalowy szybki montaŜ 8x100 - 100szt., 9. Wkręty do płyt kartonowo gipsowych fosfatowane
WGBD 90 - 200szt., 10. Cement portlandzki II/B-M 32,5 R - 375kg, 11. Masa szpachlowa (biała) do wykonywania gładzi
gipsowych i napraw powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów (sucha mieszanka) - 800kg, 12. System suchej zabudowy do
wykonania izolowanej wełną mineralną przedścianki na ruszcie metalowym montowanym do ściany o grubości 5-8 cm (profile,
łączniki, kołki, płyty gipsowo-kartonowe, wkręty, szpachle, taśmy, wełna mineralna) - 28m2, 13. Folia paroizolacyjna - 95m2,
14. Wkręty samowiercące z uszczelką i łbem sześciokątnym do montaŜu pokryć dachowych z blachy do podłoŜa drewnianego
dł. 3,5cm kolor RAL 8017 - 660szt., 15. System docieplenia ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych metodą lekką
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mokrą z zastosowaniem styropianu gr 12cm (klej do styropianu, styropian, dyble mocujące z trzpieniem metalowym dł. 20cm,
siatka, klej do zatapiania siatki) - 98m2, 16. Listwa startowa do dociepleń do styropianu grubości 12cm - 10m, 17. Płyty
styropianowe fasadowe gr 3 cm (EPS 042) - 6m2, 18. Wełna skalna, mineralna gr 16cm do docieplenia stropodachu o
współczynniku przewodzenia ciepła do 0,040 W/(m K) - 59m2, 19. Okno PCV dwuskrzydłowe podział ½/½ profil co najmniej
pięciokomorowy w kolorze białym, okuciami odpowiednie do typu okna, szyba zespolona o współczynniku minimum
1,0W/m2K, co najmniej jedno skrzydło uchylne, w kaŜdym skrzydle zamontowany nawiewnik higrosterowany o przepływie
powietrza do 30 m3/h, wymiar okna 246x146cm - 3szt., 20. Okno PCV dwuskrzydłowe podział ½/½, profil co najmniej
pięciokomorowy w kolorze białym, okuciami odpowiednie do typu okna, szyba zespolona o współczynniku minimum 1,0
W/m2K, co najmniej jedno skrzydło uchylne, w kaŜdym skrzydle zamontowany nawiewnik higrosterowany o przepływie
powietrza do 30 m3/h, wymiar okna 200x90cm - 1szt., 21. Parapet zewnętrzny stalowy malowany w kolorze RAL 8017 wraz z
zatyczkami o wym: 25x250cm - 3szt., 22. Parapet zewnętrzny stalowy malowany w kolorze RAL 8017 wraz z zatyczkami o
wym: 35x245cm - 3szt., 23. Jednoskładnikowa pianka montaŜowa niskopręŜna poliuretanowa (pistoletowa) 750 ml - 12szt.,
24. Preparat gruntujący na ściany i podłogi pod kleje, farby, szpachlówki - 100l. I.Przed przystąpieniem do realizacji wykonania
stolarki drzwiowej, okiennej PCV i ślusarki aluminiowej oraz dostawy blachy trapezowej Wykonawca zobowiązany jest o
szczegółowe sprawdzenie wymiarów na budowie. II.Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zakupu w/w materiałów w
ilościach odbiegających, od podanych wielkości, przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, tj. zmniejszenia lub zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości kaŜdego z rodzaju zamawianego
materiału o nie więcej niŜ 25%, w zaleŜności od faktycznych potrzeb i moŜliwości finansowych Zamawiającego. III.Wybrany
wykonawca zobowiązany będzie umoŜliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości materiałów na takich samych
zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. IV.Dostarczane materiały spełniają wymagania określone
odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881z późn. zm.. V.Zakup materiałów będzie odbywał się bezgotówkowo.
VI.Płatność za zakupione materiały budowlane dokonywana będzie przelewem na podstawie prawidłowej faktury VAT,
wystawionej za kaŜdą dostawę w terminie do 30 dni od daty dostarczenia dla Zamawiającego faktury..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1, 44.22.10.00-5, 44.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo DOMBOD-BIS H. Straszak, N. Majchrzak Sp. j., ul. Rudzka 103, 47-400 Racibórz, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14214,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
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Cena wybranej oferty: 13988,73
Oferta z najniŜszą ceną: 13988,73 / Oferta z najwyŜszą ceną: 20502,67
Waluta: PLN.
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