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Dęblin: Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul. Asnyka 64 w Dęblinie 
wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonaniem przyłącza elektrycznego, 
przyłącza i instalacji wod-kan.  

Data zamieszczenia : 21.06.2013 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

I.1) NAZWA I ADRES: Miasto Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, woj. Lubelskie, tel. 81 883-00-
01, faks 81 880-19-11. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.  1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kapitalny budynku mieszkalnego 
przy ul. Asnyka 64 w Dęblinie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonaniem przyłącza 
elektrycznego, przyłącza i instalacji  wod-kan. 

II.  1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

     1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont  kapitalny budynku      
mieszkalnego w zakresie:1)Wykonanie posadzki z płyty pilśniowych OSB o pow.43,00m². 2)Wymiana 
cokołów 2x10 z drewna liściastego ok. 35,35 mb. 3)Rozebranie podłóg białych na wpust ok.8,05 
m².4)Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm. ok. 4,48m³. 5) 
Podkład bet. na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża  podkł. ok. 12,53 m³.6).posadzki 
jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) luzem 50x50 ok.12,53 m². 7) 
Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładka termiczną systemu PI 50 ok.3,60 
m². 8)Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2m²  7 szt. 9) Ościeżnice drzwiowe stalowe 
dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewn. wbudowane w trakcie wznoszenia ścian – 6 
szt. 10)Skrz. drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow.do 1,6 m² dwukrotnie malow. na 
budowie 3,20 m². 11) Skrz.drzw. płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzi9elne o pow. do 2 m² 
fabr. wykończone – 6,00 m². 12) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z 
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1,0 m²ok 1,385 m². 13) Montaż okien rozwieranych. i uchylno-
rozw. jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenie o pow. ponad 1,5m² ok. 5,164 m². 14) Obróbki przy 
szerokości w rozwinięciu do 30 cm – montaż z gotowych elementów z blachy stalowej cynk. I blachy z 
cynku ok. 1.17 m². 15) Przecieranie istniejących .tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat.III na 
ścianach  ok. 148,55m². 16) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianie na zaprawie cem-
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wap. bloczkami z bet. komórkowego ok. 2,226 m³. 17) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych 
z zeskrobaniem farby ściany 132,666 m², sufity ok.59,141 m². 18)Skucie nierówności na ścianach z 
cegły na zapr.cem-wap. ok. 4,10 m². 19) Uzupeł.ścian lub zamurow.otworów cegłą budowl. z wykuciem 
strzępi na zapr.cem-wap o pow. do 3m2 i grub. ponad 1/2 i odjęt. do 2m³ w jedn. miejscu  ok.0,703 m³. 
20) Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wyk. ręcznie na ścianach i słupach ok. 3,126 m². 21) Tynki zewn. 
zw. kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych wyk. ręcznie ok. 49,128 m². 22) Zew. Profile 
ciągnione półszlachetne barwione wyk. ręcznie o szer. w rozw. do 30cm. ok. 5,00 m. 24). Rynny 
dachowe półokrągłe o śr. 15cm z blachy cynk. ok. 26 m. 25)Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy 
cynk. ok. 15,12 m.26). Wymiana pasów pod i nadrynnowych z blachy cynk. ok..52,00m². 27) Fartuchy 
zewnętrzne z blachy z cynku ok.1,395 m². 28)Dwukrotne malow. farb. mulsyjnumi starych tynk. wew. 
Ścian ok.152,218 m². 29) Dwukrotne malow. farbami emulsyjnymi starych tynków wew. Sufitów ok. 
38,634 m². 30) Dwukr. malow. tynków zewnętrznych f. emulsyjną z przetarciem tynku i 
przygotowaniem powierzchni ok. 130,945 m². 31) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 
1m  - 4,5 szt. 32).Montaż listew ściennych (korytek inst.)z PCV na ścianach i stropach poprzez 
przykręcenie do drewna – 20 m. 33)Montaż listew ściennych(korytek inst.) z PCV poprzez przykręcenie 
do betonu – 52 m. 34) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm² wciągane do rur 
ok.11,00 m. 35) Przewód wtykowy – łączny przekrój żył do 7,5 mm² (podłoże inne niż beton) układany 
w tynku ok. 21 m.36) Przewód wtykowy-łączny przekrój żył do 7,5 mm²(podłoże inne niż beton) 
układany w tynku ok.32 m. 37) Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr. do 60mm 
ok.12 m. 38) Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych 
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 6 szt. 39) Montaż na gotowym 
podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych 
mocowanych przez przykręcenie 5 szt. 40)Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszcz. z 
tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie 5 szt. 41)Montaż 
na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych otwartych z pokryw a 63A 1-biegunowych 
5szt.42) Montaż na got  .podł. opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych końcowych 6 
szt. 43) Montaż na got. podł. opraw ośw. żarowych bryzgo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, 
końcowych, 2 szt. 44)Montaż uziomu pow. w wykopie o głębokości do 0,60 m w gruncie kat.IV 38 m. 
45)Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego - pierwszy. 1 pomiar.46)Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
50 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez przykręcenie do got. podłoża  1 szt. 47) Montaż skrzynek i 
rozdz. skrzynkowych o masie 20 kg. wraz z konstrukcją- mocowanie przez zabetonowanie w gotowych 
otworach 1 szt. 48)Przyłącza i przerzuty trójfazowe wyk. przew. AsXSN 4x16 mm2 o dł. do 30 m 1szt. 
49)Stojak dachowy jednowylotowy z rury o Sr. 70 lub 75 mm bez obcążki na scianie betonowej 1 
stojak. 50) Złącze trójfazowe typu Zn 25 w obudowach naściennych 1 złącze.51) Gniazda bezp. 
Naścienne Bi-OGo3x25 A + 0 3 szt. 52) Tablice z wyłącznikami typu GHS-101 TA 6x15 1 tabl. 
Przyłącze wodociągowe: 1) Wykopy oraz przekopy wyk.koparkami podsiębiernymi o 0,15 m3 na 
odkład w gr. kat.III 10,00 m3. 2) Zasypanie wykopów spych.z przemieszcz. gruntu na odl. do 10 m w 
gr. kat.I-III 10,00m3. 3) Przecisk o dł. do 50 m rurami o śr. nom. 150-250 mm metodą wibrową przy 
użyciu młota pneumatycznego w gr. kat. III-IV 5 m.4) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich grub. 10cm. 1,00m³. 5) Sieci wod – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD) ośr. 
zewnętrznej 32 mm. 10,00 m. 6) Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCV, PP o śr. nom. 90 mm 5 m. 7) 
Próba pneumatyczna szczelności sieci wod. Z rur typu HOBAS,PVC, PE,PEHD o śr.nom. 90-110mm- 1 
próba.8) Dezynfekcja rur. sieci wod. o śr. nom. do 150 mm 1,00 Om 9) Jednokrotne płukanie sieci wod. 
o śr. nom. do 150 mm – 1 om. 10) Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur  PVC o śr. 110mm 1 
wcinka. 11)Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 32 mm bez nasuwki 1 kpl.12) 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o 0,15 m3 na odkład w gr. kat.III 11,00 
m3. 13)Zasypywanie wykopów spych. z przemieszcz. gruntu na odl. do 10m z gr. kat.I-III  11,00 m3 
14) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.10cm. 0,30 m³. 15) Kanały z PVC 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm 3,00 m. 16) Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nom.200mm 1próba. 17)Zbiornik bezodpływowy z kręgów betonowych na ścieki poj.2000l 1 
studnia.18) Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr.zewn.16 mm 8,00 m. 19)Rurociągi z 
rur warstwowych Generit Mepla Flex o śr. zewn. 20mm 4,00 m. 20)Rurociągi z rur warstwowych 
Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 25mm 10,00m. 21) Łączniki Geberit Mepla o śr. 16 mm 10,00 szt. 
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22)Łączniki Gererit Mepla  o śr. 16 mm – 4 szt. 23) Łączniki Geberit Mepla o śr. 20mm – 2,00 szt.24) 
Płytka montażowa podwójna 3,00 szt. 25) Płytka montażowa pojedyncza – 3,00 szt. 26) Łącznik Geberit 
Mepla o śr. 25 mm 1,00 szt. 27) Łączniki Geberit Mepla o śr. 25 mm 2,00 szt. 28) Łączniki Geberit 
Mepla o śr.25 mm 1,00 szt. 29) Łącznik Geberit Mepla o śr. 20mm 1,00 szt.30)Dodatki za podejścia 
dopływowe w rur. z tworzych sztucznych do zaworów czerp. baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o poł. 
sztywnym o śr. zewn. 20mm 6,00 szt. 31) Dodatki za wykonanie obustr. Podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych o śr. nom. 25 mm w rur. z tworzyw sztuce. 1,00 kpl. 32 )Próba szczelności inst..wod. z 
rur z tworzyw sztucznych w bud. niemieszkalnych  (rur. o śr. do 63 mm) 22,00 prób. 33) Płukanie 
instalacji wod. w budynkach niemieszkalnych 22,00 prób. 34)Zawory przelotowe i zwrotne inst.. 
wodoc. z rur z tworzyw sztucznych o śr. nom 25 mm 2,00 szt. 35) Zawory przel. i zwr. ist. wod. z rur z 
tworzyw sztucznych o śr. nom. 25 mm  - 1 szt. 36) Baterie umywalkowe lub zmywakowei o śr. nom. 
15mm 2 szt. 37)Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nom. 15 mm 1 kpl. 38)Wykopy nieumocnione 
o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bud.z odrzuc. na odl. do 3m 1,00 m3. 39)Wykopy 
nieumocnione o ścianach pionowych wyk. wew. Budynku – zasypywanie ziemią z ukopów 1,00m³. 40) 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w Got. wykopach wew. Budynku o połączeniach 
wciskowych 4,00 m. 41) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o o połączeniach wciskowych 3,00 m. 42) 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszk. śr. 50mm na 
ścianach w budynkach niemieszk. o połączeniach wciskowych 22,00 m. 43) Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych  2 podejść. 44) Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych  1 podej. 45) Rury wywiene z PVC 
o połączeniach wciskowych o śr. 75 mm 1,00 szt. 46) Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 o 
połączeniach wciskowych 1,00 szt. 47) Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1 
kpl. 48) Zlewozmywaki żeliwne z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce 1 szt.  49) Ustępy z 
płuczką ustępową typu „kompakt” 1 kpl. 50)Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  przyłączy        
( elektrycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego ) 1 kpl 

II. 1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie 

II.  1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00 – 8, 45.30.00.00 – 0, 45.40.00.00 – 1. 

II.  1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie 

II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : 30.09.2013 r.  

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III. 1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN  

III. 2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienia  Wykonawca 

zobowiązania jest wykazać w sposób szczególny. 

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

W zakresie warunku określonego w niniejszym punkcie – Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 

tym okresie co najmniej – dwie roboty budowlane o wartości minimalnej 80000,00 zł. brutto, polegające 

na budowie, przebudowie, wymianie, remoncie, wykonywaniem instalacji sanitarnych o wartości robót 

nie mniejszej niż 80000,00 zł. brutto. 

 

III. 3.3)  Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje  w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III. 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 
Wymagane jest skazanie następujących osób: kierownika budowy posiadającego uprawnienia 
budowlane specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w zakresie instalacji sanitarnych uprawniające do 
kierowania robotami budowlanymi  - 1 osoba. 

III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III. 4) INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTWAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III. 4.1)  W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć: 
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- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i       
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo   
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest 
krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub  kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także wykonanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. 

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

III. 4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

aktualny opis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o atr. 24 ust, 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  Prawo zamówień publicznych. 

III. 4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 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. 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV. 1)  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony. 
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IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.  2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.  3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  nie 

IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Dęblin, 
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – pokój nr 117  

IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.07.2013 r. godz.11ºº, miejsce Urząd Miasta Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin Sekretariat – pokój 
125. 

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

4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków  Unii 
Europejskiej : Zamówienie to jest finansowane z budżetu Miasta Dęblin. 

IV.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie 
przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających 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. 
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