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      Kamieńsk, dn. 06.06.2012r. 

Nr sprawy: ZP/271/5/2012 
Znak: ZP/271/5/130/2012 

 

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia  

(BZP- Nr 191788-2012 

Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych wraz z nieodpłatnym 
transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań budowlanych polegających  
na termomodernizacji budynku i dachu Urzędu Miejskiego przy ul. Wieluńskiej 50  
w Kamieńsku oraz termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej 25 
w Kamieńsku , zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 162650-2012 z dnia 18.05.2012 r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, ul. 
Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 044 6817136, faks 044 6817136. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Kamieńsku, nie posiadający osobowości prawnej, oferujący ogólne usługi publiczne. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów budowlanych 
wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań budowlanych 
polegających na termomodernizacji budynku i dachu Urzędu Miejskiego przy ul. Wieluńskiej 
50 w Kamieńsku oraz termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej 25 
w Kamieńsku , zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów budowlanych wraz  
z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań budowlanych 
polegających na termomodernizacji budynku i dachu Urzędu Miejskiego przy ul. Wieluńskiej 
50 w Kamieńsku oraz termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Wieluńskiej 25  
w Kamieńsku , zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
1/ Zaprawa klejowa sucha, wodoodporna, mrozoodporna do płyt styropianowych, workowana 
po 25 kg,  np. IZOLBET  w ilości 13900 kg. 
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2/  Płyty styropianowe o gr. 15 cm, wym. 100 cm x 50 cm w ilości 90 m3. 
3/ Kołki do styropianu ø 10 mm, dł. 20 cm w ilości 4850 szt. 
4/ Siatka z włókna szklanego, wyrób polski, gat. I, masa powierzchniowa 145/m2, rodzaj 
splotu gazejski, dł. rolki 50m, szer.1m, np. POLKONI w ilości 1500 m2. 
5/ Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru jasny 
szary- K 11710  po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m2) w ilości 100 lit. 
6/  Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru średni 
szary- K 11770 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m2) w ilości 60 lit. 
7/ Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk  koloru 
ciemny szary- K 11780 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m2) w ilości 20 lit. 
8/  Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk  koloru 
kremowego- K 10070 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m2) w ilości 30 lit. 
9/ Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO  pod tynk koloru 
pomarańczowego- K 12550 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m2) w ilości 10 lit. 
10/ Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie, np. PERMURO pod tynk koloru jasny 
żółty- K 10370 po 10 litrów (zużycie nie mniej niż 0,25 l./1m2) w ilości 180 lit. 
11/ Akrylowa masa tynkarska  np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm ,  po 25 kg (zużycie 
nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru jasny szary- K 11710 w ilości 850 kg. 
12/ Akrylowa masa tynkarska  np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm ,  po 25 kg (zużycie 
nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru średni szary- K 11770 w ilości 475 kg. 
13/ Akrylowa masa tynkarska  np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm ,  po 25 kg (zużycie 
nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru ciemny szary- K 11780 w ilości 100 kg. 
14/ Akrylowa masa tynkarska  np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm ,  po 25 kg (zużycie 
nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru kremowego- K 10070 w ilości 225 kg. 
15/ Akrylowa masa tynkarska  np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm ,  po 25 kg (zużycie 
nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru pomarańczowego- K 12550 w ilości 25 kg. 
16/ Akrylowa masa tynkarska np. PERMURO o grubości ziarna 1,5 mm,  po 25 kg (zużycie 
nie mniej niż 1,92 kg/1m2), koloru jasny żółty- K 10370 w ilości 1525 kg. 
17/ Płyta styropianowa o grubości 5 cm, wym. 100 cm x 50 cm w ilości 30 m3. 
18/ Narożnik aluminiowy z siatką do elewacji o dł. 2,5 m w ilości 200 szt. 
19/ Farba olejna nawierzchniowa koloru brązowego po 5 litrów,  np.ŚNIEŻKA w ilości 25 lit. 
20/ Papa termozgrzewalna nawierzchniowa (na SMS 200) o grubości  5,2 mm, szer. 1m i dł. 
5m-rolka w ilości 400 m2. 
21/ Styropapa (dach-podłoga) o grubości 15 cm, wym. 1,0 m x 1,0 m w ilości 350 m2. 
22/ Izohan Styrotex (lepik do styropapy) po 10 kg w ilości 250 kg. 
23/ Rynny poziome (dachowe) z PVC ø 125 mm koloru brązowego-metrówki w ilości 120 m. 
24/ Rynny pionowe (spustowe)  z PVC ø 125 mm koloru brązowego-metrówki w ilości 60 m. 
25/ Uchwyty rynny z PVC  ø 125 mm koloru brązowego w ilości 250 szt. 
26/ Narożniki rynny  z PVC  ø 125 mm, wewn. koloru brązowego w ilości 15 szt. 
27/ Narożniki rynny  z PVC  ø 125 mm, zewn. koloru brązowego w ilości 15 szt. 
28/ Leje spustowe z PVC  ø 125 mm koloru brązowego w ilości 15 szt. 
29/ Złączki rynny z PVC  ø 125 mm koloru brązowego w ilości 50 szt. 
30/ Denka rynny z PVC  ø 125 mm koloru brązowego w ilości 20 szt. 
31/ Obejmy do rur spustowych z PVC  ø 90 mm koloru brązowego w ilości 40 szt. 
32/ Kolanka z  PVC  ø 90 mm koloru brązowego w ilości 20 szt. 
33/ Blacha powlekana płaska, połyskowa, koloru brązowego o grubości 0,5 cm, wym. 
szer.125 cm x dł. 200 cm w ilości 225 m2. 
34/ Wkręty farmerskie samogwintujące koloru brązowego, wym. ø 4,8 mm, dł. 3,5 cm   
w ilości 2100 szt. 
35/ Deski wiatrowe sosnowe, wym. 5,0 m x 0,14 m x 0,032 m w ilości 67 szt. 
36/ Impregnat do drewna koloru zielonego po 5 litrów w ilości 10 lit. 
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37/ Gwoździe budowlane: 3 calowe-6 kg , 4 calowe-5 kg w ilości 11 kg. 
38/ Wkręty czarne montażowe do desek  ø 4 mm, dł. 5 cm w ilości 300 szt. 
39/ Złącza kątowe metalowe ocynkowane, wym.50mm x 50mm x 350mm w ilości 200 szt. 
40/ Tarcza do cięcia metalu ø 230 mm w ilości 30 szt. 
41/ Elektrody o średnicy 4 mm w ilości 100 szt. 
42/ Rozpuszczalnik uniwersalny po 5 litrów w ilości 15 lit. 
43/ Papier ścierny o gr. 40 mm, szer. 20 cm, dł.50cm-rolka w ilości 10 rolek. 
44/ Wełna mineralna na włóknie szklanym o gr.15 cm,  przepuszczalność- 0,039 
(λD=W/(m•K), szer.1,0m x dł.6,0m=1 rolka w ilości 32 rolki. 
45/ Folia paroizolacyjna koloru żółtego o gr. 0,2mm, 2,0m. szer. x 50m. dł. = 1 rolka w ilości 
5 rolek. 
46/ Sznurek ze sztucznego włókna, koloru białego o gr. ø 4 mm, 1 rolka=0,5kg w ilości 18 
rolek. 
47/ Płyta OSB o gr. 12 mm, wym.125 cm x 250 cm w ilości 60 szt. 
48/ Listwy drewniane sosnowe do mocowania płyty OSB, wym. 5,0m x 0,1m x 0,025m w 
ilości 120 szt. 
49/ Cement portlandzki wieloskładnikowy 32,5R-II, workowany po 25 kg w ilości 250 kg. 
50/ Zaprawa tynkarska workowana po 25 kg, np. IZOLBET w ilości 200 kg. 
51/ Płyty styropianowe (fasada) o gr. 10 cm , wym. 100 cm x 50 cm w ilości 18 m3. 
52/ Krawędziaki sosnowe (dł. 5-metrowe),wym. 0,14m x 0,14m w ilości 7 szt. 
53/ Farba fasadowa do malowania tynku koloru białego po 5 litrów, np. FARBY KABE w 
ilości 5 lit. 
54/ Farba fasadowa do malowania tynku koloru brązowego po 5 litrów, np. FARBY KABE w 
ilości 5 lit. 
55/ Preparat wzmacniający podłoże (unigrunt) po 5 litrów w ilości 400 lit. 
56/ Kołki SM ø 10 mm x 120 mm w ilości 100 szt. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na w/w materiały budowlane. 
Zamawiający wymaga, aby materiał budowlany równoważny posiadał te same 
parametry jakościowe (fizyko-chemiczne) i wydajnościowe jak wyżej wymienione 
materiały budowlane. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu w/w materiałów 
budowlanych. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny: 
44.19.00.00-8 (różne materiały budowlane). 

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: 06.06.2012 r. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 
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IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

•     Pan  Krzysztof Nadajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. 
„KAM-BUD” Krzysztof Nadajewski, 97-360 Kamieńsk ul. W. Polskiego 17. 

• Kraj/wojew.: Polska/łódzkie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99.072,00 PLN. 

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 78.007,81  zł. + 23% Vat 
• Oferta z najniższą ceną:  78.007,81  zł. +23% Vat   
• Oferta z najwyższą ceną: 123.021,00  zł. + 23% Vat 
• Waluta: PLN. 

 
 

p.o. Dyrektor 
Karol Trajdos 

 


