
Prudnik: Dostawa kafli ceramicznych dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na rok 2015

Numer ogłoszenia: 17434 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych , ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, 

tel. 77 4363884, faks 77 4363884.

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: www.bip.zbkprudnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kafli ceramicznych dla Zarządu Budynków 

Komunalnych w Prudniku na rok 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia:  Przedmiotem  zamówienia  jest

sukcesywna dostawa kafli gatunku pierwszego: 1) Kafle do pieców pokojowych typu A-1 2) Kafle do trzonów

kuchennych typu K-2 Przewidywane roczne zaopatrzenie w kafle ceramiczne gatunku pierwszego wyniesie

około : 1) kafle pokojowe typ A-1 - 70 kpl. 2) kafle do trzonów kuchennych typ K-2 - 35 kpl oraz dodatkowo

około: 1) kafle środkowe - 200 szt. 2) kafle narożne - 100 szt. 3) Kafle gzyms narożny- 40 szt. 4) Kafle gzyms

prosty - 40 szt. 5) Rozetka 20 szt. Oferowane kafle muszą odpowiadać wymogom jakościowym Polskich Norm

PN-B-12044:1999  Wyroby  budowlane  ceramiczne.  Kafle  oraz  PN-H-12030:2008  Materiały  ogniotrwałe.

Zamówienia na dostawę kafli składane będą drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem nie później niż 4 dni

przed wymaganym terminem realizacji dostawy. Dostawa odbędzie się własnym transportem na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówionych materiałów. Zamawiający

zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może

powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.19.00-0.

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: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM

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;

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

formularz oferty wg wzoru będącego załącznikiem do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwo do złożenia oferty i 

zawarcia umowy

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 95

• 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: 



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty,  na podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy,  w przypadku wystąpienia co najmniej  jednej  z

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany

unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności:  a) zmiana urzędowej stawki podatku

VAT  -  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmniejszenia  lub  zwiększenia  wynagrodzenia  o  kwotę  równą

różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to

części  wynagrodzenia  za  roboty,  których  w  dniu  zmiany  stawki  podatku  VAT jeszcze  nie  wykonano.  b)

wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy.

2)  Przewiduje  się  zmiany  postanowień  umowy,  jeżeli  zmiany  te  będą  korzystne  dla  Zamawiającego  lub

konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  wynikać  z  okoliczności,  których  nie  można było  przewidzieć  w

chwili  zawarcia  umowy,  w szczególności:  a)  terminu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wraz  ze skutkami

wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi

wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od

Wykonawcy, b) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy c) innych zmian, których

nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  i  mających  charakter  zmian  nieistotnych  tj.  nie

odnoszących  się  do  warunków,  które  gdyby  zostały  ujęte  w  ramach  pierwotnej  procedury  udzielenia

zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.zbkprudnik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Komunalnych

ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina

10:30, miejsce: Zarząd Budynków Komunalnych ul. Piastowska 42, 48-200 Prudnik sekretariat, pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

…................................................
Kierownik Zamawiającego
Zdzisław Pikuła 


