
Ogłoszenie nr 510031109-N-2019 z dnia 18-02-2019 r.  

Gmina Lwówek Śląski: Dostawa materiałów budowlanych dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 506803-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska 

Polskiego  , 59-600  Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-

mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.  

Adres strony internetowej (url): 

http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa materiałów budowlanych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IN.271.2.2018.AK/2  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych dla Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski w ilościach i rodzaju jak w każdorazowych, odrębnych zamówieniach, zgodnych z 

wykazem materiałów budowlanych (wyszczególnionym w cz. IV SIWZ), obejmującej 

następujące grupy materiałowe: materiały budowlane, materiały instalacji sanitarnych oraz 

materiały instalacji elektrycznych. Dopuszcza się możliwość zamówienia innych materiałów 

niewymienionych w wykazie materiałów budowlanych, w sytuacji pojawienia się na nie 

zapotrzebowania wynikającego z prowadzonych remontów. Do zadań Wykonawcy należeć 

będzie również: - sukcesywne dostarczanie materiałów budowlanych. Dostarczane materiały 

winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm przenoszących normy 



europejskie lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej 

Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania, - rozładunek oraz 

bezpieczne ułożenie materiałów w miejscu magazynowania w sposób wskazany przez 

Zamawiającego, na koszt Dostawcy, - uczestniczenie w czynnościach odbioru, a także 

niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek, - pełna odpowiedzialność za szkody 

wynikłe w trakcie realizacji robót, - składanie na koniec każdego miesiąca sprawozdań z 

wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem: – numerów faktur, - ilości, nazwy 

dostarczonych i odebranych przez Zamawiającego wyrobów budowlanych, - wartości brutto 

faktur, - ponoszenie kosztów związanych z transportem i zabezpieczeniem przedmiotu 

umowy.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 44111000-1 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 129946.38  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: ARKADIA BIS MTG Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Przyjaciół Żołnierza 25  

Kod pocztowy: 59-600  

Miejscowość: Lwówek Śląski  

Kraj/woj.: dolnośląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 



Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 142760.40  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 142760.40  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142760.40  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 


