Mikołów: Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na potrzeby
remontów budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie prowadzonych w
ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego - edycja 2015
Numer ogłoszenia: 289182 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Lokalowej , ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie,
tel. 032 3242600, faks 032 3242612.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgl.mikolow.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 stolarki okiennej, nawiewników
powietrza zewnętrznego oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z materiałami
pomocniczymi oraz mis ustępowych na potrzeby remontów budynków mieszkalnych przy
ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie prowadzonych w ramach projektu Gminne programy aktywizacji
społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu
zamówienia
44220000-8 - Stolarka budowlana
44221100-6 - Okna
44411700-1 - Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
2. Dostawa stolarki okiennej, nawiewników powietrza zewnętrznego oraz parapetów wewnętrznych i
zewnętrznych wraz z materiałami pomocniczymi oraz mis ustępowych na potrzeby remontów
budynków mieszkalnych przy ul.Wyzwolenia 12 i 18 w Mikołowie prowadzonych w ramach projektu
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015
Dostawa przedmiotu zamówienia oprócz transportu obejmuje również rozładunek i wniesienie do
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w miejscu dostawy określonym w pkt.4. Wykonawca
ponosi ryzyko ewentualnych niebezpieczeństw związanych z transportem, rozładunkiem i
wniesieniem przedmiotu zamówienia.

3.Zamówienie podzielone zostało na 2 części:
CZĘŚĆ I - dostawa stolarki okiennej wraz z nawiewnikami , parapetami oraz materiałami
pomocniczymi
CZĘŚĆ II - dostawa mis ustępowych z dolnopłukiem
.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.00.00-8, 44.22.11.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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.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;

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:
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zgl.mikolow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
Zamawiającego
43-190 Mikołów, ul.Kolejowa 2
pokój 201.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego
43-190 Mikołów, ul.Kolejowa 2
pokój 202- 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: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego - edycja 2015..
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa stolarki okiennej wraz z nawiewnikami, parapetami oraz materiałami
pomocniczymi.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OKNA PCV W KOLORZE
BIAŁYM
1.Małe okno o wymiarach: szerokość = 380 mm, wysokość = 590 mm zewnętrzny wymiar
ramy -1 sztuka załącznik nr 1 w dodatku nr 6 do siwz,jednoskrzydłowe rozwierne.
2.Średnie okna o wymiarach:

a)szerokość = 880 mm, wysokość = 1440 mm (zewnętrzny wymiar ramy) - 1 sztuka (załącznik
nr 2 w dodatku nr 6 do siwz),
b)szerokość = 840 mm, wysokość = 1430 mm (zewnętrzny wymiar ramy) - 1 sztuka (załącznik
nr 2 w dodatku nr 6 do siwz),
-dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym, w skrzydłach podział szyby przy pomocy szczebliny
poziomej, jedno skrzydło uchylno-rozwierane, drugie skrzydło rozwierane,
-okna należy wyposażyć w parapety wewnętrzne pcv w kolorze marmurek o wymiarach:
szerokość 250 mm, długość 1150 mm, z kompletem zakończeń do każdego parapetu,
-okna należy wyposażyć w parapety zewnętrzne ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze
brąz o wymiarach: szerokość 230 mm, długość 820 mm z kompletem zakończeń do każdego
parapetu;
-1 szt. średnich okien należy wyposażyć w ciśnieniowy nawiewnik powietrza zewnętrznego,
3.Duże okna o wymiarach szerokość = 1010 mm, wysokość = 1820 mm (zewnętrzny wymiar
ramy) - 10 sztuk (załącznik nr 2 w dodatku nr 6 do siwz),
-dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym, w skrzydłach podział szyby przy pomocy szczebliny
poziomej, jedno skrzydło uchylno-rozwierane, drugie skrzydło rozwierane,
-okna należy wyposażyć w parapety wewnętrzne pcv w kolorze marmurek o wymiarach:
szerokość 300 mm, długość 1250 mm, z kompletem zakończeń do każdego parapetu,
-okna należy wyposażyć w parapety zewnętrzne ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze
brąz o wymiarach: szerokość 225 mm, długość 950 mm z kompletem zakończeń do każdego
parapetu;
-8 szt. dużych okien należy wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki powietrza zewnętrznego,
4.Profil okienny minimum pięciokomorowy wzmocniony wkładką stalową.
5.Okna o współczynniku przenikania ciepła nie większy niż 1,3W m2K.
6.Wszystkie okna mają być kompletne, wyposażone w kotwy.
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJACE
1.PIANA POLIURETANOWA -25 szt. (1 szt. - 0,75 l)
-zastosowanie: montaż i uszczelnianie okien
-temperatura pracy: od 0 stopniC do min. + 25 stopniC
-niskorozprężna
-aplikacja: pistolet
2.ZAPRAWA TYNKARSKA - 25 opakowań (1 opakowanie - 25 kg)
-zastosowanie: do wykonywania tynków wewnątrz i na zewnątrz budynku
- mrozo- i wodoodporna
.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.00.00-8, 44.22.11.00-6.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. Jakość - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa mis ustępowych z dolnopłukiem.



1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Misa ustępowa lejowa
stojąca (mocowana na śruby) - 4 szt
Parametry techniczne:
- odpływ poziomy,
- wysokość od 33cm do 38,5cm
- szerokość od 33cm do 35cm
- głębokość od 40,5cm do 46,5cm
- materiał wykonania ceramika sanitarna
- strumień spłukujący- kołnierz otwarty
- Deska sedesowa w komplecie z tworzywa sztucznego, kolor biały, zawiasy metalowe ,
sposób zamykania standardowy lub wolnooopadająca - kryterium oceny ofert.
2.Dolnopłuk - 4szt
Parametry techniczne:
- kolor biały
- materiał wykonania- tworzywo sztuczne
- sposób montażu - plastikowe haki na kołkach
- rozmiar przyłącza -pól cala
- mechanizm spłukujący start/stop
- wysokość od 32 cm do 40cm
- szerokość od 35,5cm do 44cm
- głębokość od 14cm do 14,7cm
.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.17.00-1.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 95

o

2. Jakość - 5

