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Kraków: dostawa materiałów elektrycznych, budowlanych i stolarskich
Numer ogłoszenia: 248476 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów elektrycznych, budowlanych i stolarskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa nr 1 - materiały elektryczne Grupa nr 2 - 
materiały budowlane Grupa nr 3 - materiały stolarskie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.22.30.00-5, 31.22.41.00-3, 31.22.44.00-6, 44.11.10.00-1, 44.19.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do 
specyfikacji. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
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 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do 
specyfikacji. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do 
specyfikacji. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do 
specyfikacji. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do 
specyfikacji. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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)

a) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji,b) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - 
pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 8b specyfikacji, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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.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

1. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zwiększenia 
stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału netto nie ulega zmianie. 2. Odbiorca przewiduje możliwość przedłużenia 
terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym,  
o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, i zmiany umowy w tym zakresie.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon A, pokój nr 7, w godz. 8:00 - 
14:00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2013 godzina 10:00, 
miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na 
Skarpie 66, pawilon A. pokój nr 21.

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: 
Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie krótszy 
niż 12 miesiące od daty dostawy, b) okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. 
Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonym 
pisemnie,..

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: materiały elektryczne.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem 
podwójne 10 (16) A białe BINGO mocowane pazurkami w puszce 2.Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem 
pojedyncze 10 (16) A białe BINGO mocowane pazurkami w puszce 3.Kołek rozporowy 8 z wkrętem 4.Kołek 
rozporowy twardy tzw. fischer 6 z wkrętem 5.Kołek rozporowy twardy tzw. fischer 8 z wkrętem 6.Łącznik pt. biały 
BINGO mocowany pazurkami w puszce 7.Łącznik pt. świecznikowy biały BINGO mocowany pazurkami w puszce 
8.Przewód komputerowy FTP w ekranie kat. 6 9.Przewód OMY 3 x 0,75 biały 350 V 10.Przewód YDYzo 3 x 1,5 
750 V 11.Przewód YDYzo 3 x 2,5 750 V 12.Przewód YTKSY 4 x 2 x 0,5 13.Szybkozłączka tzw. WAGO 4 x 1,5 
14.Taśma izolacyjna igielitowa 3M 15.Taśma kablowa TK 16.Wyłącznik instalacyjny nadprądowy , jednofazowy , 
z charakterystyką B , o prądzie znamionowym 10 A , napięciu znamionowym 230/400 V , napięciu izolacji 500 V , 
częstotliwość znamionowa 50/60Hz , znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 6000 A , maksymalne napięcie 
pracy 440 V , trwałość mechaniczna 20000 przestawień , trwałość łączeniowa 4000 łączeń , wykonany z tworzywa 
odpornego na temperaturę klasa palności materiału obudowy - VO wg UL94 , z dźwignią załączającą brunatną , 
stopień ochrony IP2 x , przyłącza przewodów : zaciski wejściowe i wyjściowe tulejkowe max 25 mm2 chroniony 
przed dotykiem palcem lub dłonią . 17.Wyłącznik instalacyjny nadprądowy , jednofazowy , z charakterystyką B , o 
prądzie znamionowym 16 A , napięciu znamionowym 230/ 400V , napięciu izolacji 500 V, częstotliwość 
znamionowa 50/60Hz , znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 6000 A , maksymalne napięcie pracy 440V , 
trwałość mechaniczna 20000 przestawień , trwałość łączeniowa 4000 łączeń , wykonany z tworzywa odpornego na 
temperaturę ( klasa palności materiału obudowy - VO wg UL94 , z dźwignią załączającą brunatną , stopień ochrony 
IP2x , przyłącza przewodów : zaciski wejściowe i wyjściowe tulejkowe max 25 mm 2 chroniony przed dotykiem 
palcem lub dłonią . 18.Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy o charakterystyce B , z blokiem nadprądowym 
o prądzie znamionowy 10A , prąd upływu 30m A , Icn 6000 A 19.Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy o 
charakterystyce B , z blokiem nadprądowym o prądzie znamionowy 16 A , prąd upływu 30m A , Icn 6000 A 
CZĘŚĆ 2 1.Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2 x 18 W 5 szt. 2.Elektroniczny 
układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2 x 18 W z układem zasilania awaryjnego dla 1 rury 
jarzeniowej liniowej 18 W 5 szt. 3.Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2 x 36 W 5 
szt. 4.Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2 x 36W z układem zasilania 
awaryjnego dla 1 rury jarzeniowej liniowej 36 W 5 szt. 5.Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych 
liniowych 2 x 58 W 5 szt. 6.Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 4 x 18W 5 szt.
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 7.Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 4 x 18 W z układem zasilania awaryjnego 
dla 1 rury jarzeniowej liniowej 18 W 5 szt. 8.Oprawa ewakuacyjna naścienna lub nastropowa wykonana z 
tworzywa sztucznego podstawa w kolorze czarnym , klosz przeźroczysty w srebrnej ramce . Oprawa zawiera 
zasilacz wraz z zestawem akumulatorów NiCd 3,6 V 1,8 Ah stanowiącą źródło zasilania dla rury jarzeniowej L 
8W/25W trzonek G5 . Zasilania napięciem 230V 50Hz , klasa szczelności IP40 . Czas podtrzymania wynosi 3 h . 
Oprawa w funkcji świecenia ciągłego oraz wyposażona jest w funkcję autotestu . Wymiary podstawy 378 mm x 
130 mm . Klosz mocowany na wcisk 20 szt. 9.Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek 
liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z 
PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 18W z gniazdem G - 13 o 
wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . 
Zasilanie 230V 50 Hz , klasa szczelności IP 54 10 szt. 10. Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla 
świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający 
opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 36W z 
gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami 
mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230 V 50 Hz , klasa szczelności IP 54 20 szt. 11.Oprawa oświetleniowa 
nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny 
opalizowany . Układ zasilania typu EVG dla dwóch żródeł światła typu np. DULUX S 9W 900 lm z trzonkami G23 
. Zasilanie 230V 50 Hz klasa szczelności IP44 . Mocowana do sufitu na trzech kołkach rozporowych w odległości 
160 mm x 160 mm x 160 mm . 20 szt. 12.Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa 
sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania typu EVG dla 
jednego źródła światła typu TC-F 36W 2800 lm trzonek 2G10 . Zasilanie 230V 50 Hz klasa szczelności IP44 . 
Mocowana do sufitu na czterech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm 20 szt. 13.Pakiet 
akumulatorów do oprawy oświetlenia ewakuacyjnego Monitor o czasie świecenia 3h 40 szt. 14.Rura jarzeniowa 
liniowa L 8 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80-89 , 430 lm , 16 mm , dł. 288 mm 100 szt. 15.Rura jarzeniowa liniowa L 
13 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80-89 , 970 lm , 16 mm , dł. 517 mm 50 szt. 16.Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 827 
trzonek G 13 , Ra 80-89 , 1350 lm, 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081 150 szt. 
17.Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80-89 , 1350 lm , 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy 
min. 18 000 h przy normie IEC 60081 150 szt. 18.Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80-89 , 
1350 lm , 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081 150 szt. 19.Rura jarzeniowa 
liniowa L 18 W / 865 trzonek G 13 , Ra 80-89 , 1350 lm , 26 mm , dł. 590 mm , przy normie IEC 60081 100 szt. 
20.Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80-89 , 3350 lm , 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy 
min. 18 000 h przy normie IEC 60081 150 szt. 21.Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80-89 , 
3350 lm , 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081 150 szt. 22.Rura jarzeniowa 
liniowa L 36 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80-89 , 3350 lm , 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy 
normie IEC 60081 100 szt. 23.Świetlówka kompaktowa D 13W / 827 trzonek G24d - 1, Ra 1B , 900 lm , 12 mm , 
dł. z trzonkiem 138 mm 40 szt. 24.Świetlówka kompaktowa D 13W / 840 trzonek G24d - 1, Ra 1B , 900 lm , 12 
mm , dł. z trzonkiem 138 mm 40 szt. 25.Świetlówka kompaktowa D 18W / 827 trzonek G24d - 2, Ra 1B , 1200 
lm , 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm 40 szt. 26.Świetlówka kompaktowa D 18W / 840 trzonek G24d - 2, Ra 1B , 
1200 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm 40 szt. 27.Świetlówka kompaktowa F 36W / 827 trzonek 2G10 , Ra 
1B , 2800 lm , rury 17,5 mm , dł. z trzonkiem 217 mm 50 szt. 28.Świetlówka kompaktowa F 36W / 840 trzonek 
2G10 , Ra 1B , 2800 lm , rury 17,5 mm , dł. z trzonkiem 217 mm 50 szt. 29.Świetlówka kompaktowa S 9 W / 827 
trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm 50 szt. 30.Świetlówka kompaktowa S 9 W / 840 
trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm 50 szt. 31.Zapłonnik do świetlówek o mocy 20-
40 W 50 szt. 32.Zapłonnik do świetlówek o mocy 4-20 W 50 szt. 33.Żarówka energooszczędna E - 27 230 V 50Hz, 
moc: 15 W odpowiednik 70W, barwa świecenia: ciepła biała /827 / 2700 K, żywotność min. 8000 h, 900 lm, dł. 
żarówki 120 mm, śr. żarówki 50 mm 15 szt..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.22.30.00-5, 31.22.41.00-3, 31.22.44.00-6.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: materiały budowlane.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Akryl biały w tubkach 330ml szt. 20 2 
Barwnik do farb emulsyjnych (różne kolory) szt 40 3 Benzyna lakowa l 30 4 Cegła kratówka szt. 600 5 Cegła pełna 
szt. 200 6 Cement 350 kg 3000 7 Czyścik do pistoletu do pianki szt. 6 8 Deski iglaste strugane dwustronnie kl. II 
grubość 32 mm m3 2 9 Drzwi pełne białe 90cm szt 6 10 Nadproże ceramiczne długość 150cm szt 10 11 
Uniwersalny Grunt Akrylowy na bazie polimeru styrenowo-akrylowego zgodny z PN - C - 81906:2003 l 200 12 
Farba chlorokauczukowa biała l 30 13 Farba emalia biała typ Malux l 200 14 Farba olejna gruntująca w op.10l , 
lepkość 800-1000 mPas, zgodny z PN - C 81901:2002 l 200 15 Farba emalia kolor typ Malux l 40 16 Farba 
Akrylowa Uniwersalna do drewna i batonu , powłoka odporna reemulgację ,połysk wg PN - EN13300:2002 mat 
pow. 10 l 250 17 Wodnorozcieńczalna, lateksowa farba, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, posiadajaca 
dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia. Zmywalna po miesiącu wg NEN 941/1967 i odporna na 
ścieranie i zmywalna wg DIN 53778 , zawartość części stałych ok 42% objętości, gęstość ok 1,44 g/cm3 l 350 18 
folia budowlana czarna m2 100 19 Fuga kg 70 20 Futryna drewniana do drzwi 90cm szt 3 21 Gips budowlany kg 
500 22 Gips szpachlowy kg 1500 23 gwoździe 100mm kg 15 24 Gwoździe 30mm kg 10 25 Gwoździe 50mm kg 10 
26 Gwoździe 80mm kg 8 27 klej montażowy w tubach 330ml szt. 45 28 klej winylowy emulsyjny do wykładzin 
PCV kg 60 29 kotwa montażowa parasolkowa do akermanów szt. 100 30 kratka wentylacyjna 14 x 21cm z ramką 
metalową szt. 35 31 Kratka wentylacyjna okrągła na rurę spiro szt 10 32 krzyżyki do fliz 2,5mm po 100 szt. op. 10 
33 krzyżyki do fliz 3 mm po 100 szt. op. 10 34 Listwa przypodłogowa samoklejąca PCV w rolkach rol 15 35 listwy 
PCV do fliz 7mm lub 8 do 250 białe zewnętrzne szt. 30 36 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa w rolkach po 
7,5 mb rol 15 37 Papa termozgrzewalna podkładowa w rol po 10 mb rol 15 38 pianka montażowa do pistoletu szt. 
20 39 piasek rzeczny (biały) m3 18 40 Piasek kopany (żółty) m3 10 41 płótno ścierne 100 szer. 90 cm mb 8 42 
płótno ścierne 60 szer. 90 cm mb 8 43 płótno ścierne 80 szer. 90 cm mb 8 44 płynna izolacja kg 12 45 płyta 
gipsowo kartonowa gr.12,5mm - wodoodporna m2 80 46 płytki fajans szkliwione gładkie m2 100 47 Wykładzina 
antystatyczna zabezpieczona Poliuretanem PU w płytkach, odporna na poślizg Klasa DS., odporna na 
mikrorganizmy wg PN-EN ISO 846, stabilność wymiarów po działaniu ciepła - 0,4% m2 20 48 Profil stalowy 
sufitowy CD-60 4m szt 60 49 Profil stalowy sufitowy CW-100 4m szt 20 50 Profil stalowy sufitowy UD-30 4m szt 
40 51 Profil stalowy sufitowy UW-100 4m szt 50 52 pustaki z betonu komórkowego M500 49x24x12 szt 200 53 
rozpuszczalnik uniwersalny l 30 54 Szpachla akrylowa-budowlana w opakowaniach po 5 kg op. 5 55 Taśma 
malarska szer. 50 mm szt. 50 56 Taśma zbrojąca do połączeń suchego tynku szerokość 5 cm szt. 30 57 Terakota 
grysowa o wym. 30cm x 30cm m2 40 58 Wapno hydratyzowane kg 1500 59 Wykładzina antystatyczna, 
rozpraszająca ładunki elektrostatyczne zabezpieczona poliuretanem PUR, odporna chemicznie wg PN-EN 423, 
odporna na mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846, klasyfikacja ogniowa S1 Grubość 2 mm szerokość 2m ciężar 
3,3kg/m3 m2 100 60 m3 60 płyta gipsowo- kartonowa gr 12,5 mm m2 150 61 wylewka samopoziomująca 
cementowa 2 - 20mm op.25kg op 20 62 wylewka samopoziomująca gipsowa 5 - 30mm op.25kg op 40 63 Zaprawa 
klejąca w workach do płytek ceramicznych kg 800 64 Zaprawa wyrównująca mrozoodporna kg 200.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: materiały stolarskie.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Płyta meblowa 18 mm biała o wym. 2,82 x 
2,07 szt. 50 2 Płyta MDF 3 mm biała szt. 25 3 Płyta MDF 6 mm szt. 10 4 Blat kuchenny mb 30 5 Listwy do blatu 
kuchennego 3m szt. 12 6 zakończenia, narożniki listwy kuchennej szt. 30 7 Łącznik metalowy blatu kuchennego  
szt. 10 8 Zakończenie metalowe blatu kuchennego szt. 10 9 Klej butapren 0,8 kg Pronikol Obt - 3 szt. 10 10 Klej  
rakol op. 0,5 l szt. 20 11 Okleina maszynowa pcv wąska 0,6mm mb 500 12 Okleina papierowa wąska /100mb/ mb 
3000 13 Okleina maszynowa szeroka mb 20 14 Okleina papierowa pcv szeroka mb 30 15 Prowadnice szuflad białe  
50cm /pełny wysuw/ szt. 40 16 Prowadnice szuflad białe 45cm /pełny wysuw/ szt. 40 17 Prowadnice szuflad białe  
35cm /pełny wysuw/ szt. 40 18 Uchwyty meblowe patyna podwójne /rozstaw 12,5cm/ szt. 300 
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19 Nogi meblowe wys. 10cm alu lub chrom szt. 250 20 Nogi meblowe wys. 10cm plastikowe czarne szt. 200 21 
Zawias meblowy puszkowy zewnętrzny szt. 300 22 Półka plastikowa pod klawiaturę popiel lub czarne szt. 15 23 
Nogi meblowe chromowane f50 wys. 71cm szt. 12 24 Podpórki pod pólki szt. 2000 25 Zamek meblowy ZMB-3 
szt.  50 26 Konfirmaty 6,4 x 50 /po 100szt/ op 40 27 Konfirmaty 6,4 x 70 /po 100szt/  pełny gwint  op.  10 28 
Zatyczki do konfirmatów /po 100szt/ op . 40 29 Rura chromowa 3m f 50 szt. 12 30 Rura chromowa 3m f 25 szt. 20  
31 rozety do rury chromowanej f25 szt. 50 32 Rozety do rury chromowanej f50 górne szt. 16 33 Rozety do rury  
chromowanej f50 dolne szt. 16 34 Papier bezkońcowy do szlifierki granulacja 40/ szt. 18 35 Papier bezkońcowy do 
szlifierki granulacja 60/ szt. 18 36 Papier bezkońcowy do szlifierki granulacja 80/ szt. 18 37 Papier bezkońcowy do 
szlifierki granulacja 100/ szt. 18 38 Gwoździki do przybijania pilśni (100 szt) op 150 39 Przelotka do kabli szt 30 
40 Wkręt spax 3,5x30mm op200szt op 20 41 Wkręt spax 4x20mm op-200szt op 30 42 Wkręt spax 3,5x16mm 
op100szt op 30.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.19.00.00-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Kraków, dnia 27.06.2013 r. 
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