
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lask.pl/archiwum/przetargi

Łask: Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby re alizacji zadania pn.

Remont i zakup wyposa żenia do Sali Ochotniczej Stra ży Pożarnej w

miejscowo ści Anielin

Numer ogłoszenia: 295268 - 2012; data zamieszczenia : 10.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043

6768388.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby

realizacji zadania pn. Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Anielin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Niniejsze zamówienie stanowi

część zadania pn. Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Anielin

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2. Przedmiotem niniejszego

zamówienia jest zakup wraz z dostawą następujących materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji prac

remontowych polegających na pokryciu dachu papą, wzmocnieniu konstrukcji dźwigarowej dachu, ociepleniu

sufitu wełną mineralną oraz malowaniu tynków wewnętrznych, które zostaną wykonane przez członków OSP w

Anielinie: 2.1. Część I. Zamówienia : 2.1.1. papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia do

pokryć jednowarstwowych gr. 5 mm, czerwona - 480,00 m2; 2.1.2. roztwór do gruntowania podłoży - 167,00 kg;

2.1.3. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco - 84,00 kg; 2.1.4. środek impregnacyjny i

grzybobójczy do drewna - 23,00 kg; 2.1.5. płyty z wełny mineralnej do izolacji poddaszy 150 mm - 192,00 m2;

2.1.6. preparat gruntujący do powierzchni pionowych - 51,00 dm3; 2.1.7. farba emulsyjna akrylowa NCS S

0907-Y30R - 34,00 dm3; 2.2. Część II. Zamówienia: 2.2.1. deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl. II

- 0,96 m3; 2.2.2. drewno okrągłe na stemple budowlane - 2,40 m3; 2.2.3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. III
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- 0,48 m3; 2.2.4. deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III - 0,29 m3. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć

zamówione artykuły na własny koszt i ryzyko do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie, Anielin 37,

98-100 Łask, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych z Prezesem OSP w Anielinie

Kazimierzem Owczarkiem..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.19.00.00-8, 44.19.10.00-5, 44.11.15.20-2, 44.11.14.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

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 udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania. Z uwagi na to, iż Zamawiający nie określa szczegółowych

wymagań odnośnie powyższego warunku, zostanie on spełniony przez każdego z Wykonawców, po

przedłożeniu w ofercie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

posiadania wiedzy i doświadczenia. Z uwagi na to, iż Zamawiający nie określa szczegółowych

wymagań odnośnie powyższego warunku, zostanie on spełniony przez każdego z Wykonawców, po

przedłożeniu w ofercie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Z uwagi na to, iż Zamawiający nie określa

szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku, zostanie on spełniony przez każdego z

Wykonawców, po przedłożeniu w ofercie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Z uwagi na to, iż Zamawiający nie

określa szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku, zostanie on spełniony przez

każdego z Wykonawców, po przedłożeniu w ofercie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące sytuacji

ekonomicznej i finansowej. Z uwagi na to, iż Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań

odnośnie powyższego warunku, zostanie on spełniony przez każdego z Wykonawców, po

przedłożeniu w ofercie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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:

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

należy 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 Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:
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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)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy,

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

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

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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

Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega

negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne

zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści

umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych

warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.lask.pl/archiwum/przetargi

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Łasku, ul.

Warszawska 14, 98-100 Łask.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.08.2012

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi

Interesanta.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii
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Europejskiej:  Niniejsze zamówienie stanowi część zadania pn. Remont i zakup wyposażenia do Sali

Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Anielin współfinansowanego przez Unię Europejską z

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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 Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Część I. Zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest zakup wraz z dostawą następujących materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji prac

remontowych polegających na pokryciu dachu papą, ociepleniu sufitu wełną mineralną oraz malowaniu

tynków wewnętrznych, które zostaną wykonane przez członków OSP w Anielinie: 1. papa termozgrzewalna

polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia do pokryć jednowarstwowych gr. 5 mm, czerwona - 480,00 m2;

2. roztwór do gruntowania podłoży - 167,00 kg; 3. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco -

84,00 kg; 4. środek impregnacyjny i grzybobójczy do drewna - 23,00 kg; 5. płyty z wełny mineralnej do

izolacji poddaszy 150 mm - 192,00 m2; 6. preparat gruntujący do powierzchni pionowych - 51,00 dm3; 7.

farba emulsyjna akrylowa NCS S 0907-Y30R - 34,00 dm3..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.19.00.00-8, 44.11.15.20-2, 44.11.14.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Część II. Zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest zakup wraz z dostawą następujących materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji prac

remontowych polegających na wzmocnieniu konstrukcji dźwigarowej dachu, które zostaną wykonane przez

członków OSP w Anielinie: 1. deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl. II - 0,96 m3; 2. drewno

okrągłe na stemple budowlane - 2,40 m3; 3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. III - 0,48 m3; 4. deski

iglaste obrzynane 25 mm kl. III - 0,29 m3..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.19.10.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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