
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Gminny Zespół Oświaty, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, ogłasza  przetarg nieograniczony 

nr zamówienia GZO/02/2007  na :

 
„Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej i bibliotece 

w Lutomi Górnej 1”
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gminny Zespół Oświaty

Adres pocztowy:

58-100 Świdnica

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 074/852-30-67 w. 301

 Fax: 074/852-30-67 w. 323

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.gmina.swidnica.pl 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej i bibliotece w Lutomi Górnej 1”

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Robota budowlana

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamawiający poszukuje jednego Wykonawcę do wykonania wymiany instalacji centralnego 
ogrzewania w świetlicy wiejskiej i bibliotece w Lutomi Górnej 1” obejmujących następujący zakres 
prac :

•         demontaż istniejącej sieci centralnego ogrzewania ( grzejniki, rury, armatura) zgodnie z 
dokumentacją projektową,

•         protokolarne przekazanie zdemontowanych urządzeń Zamawiającemu,

•         montaż instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacją projektową wraz z 
podłączeniem do istniejącej kotłowni,



•         wszystkie prace w kotłowni, w tym regulacja parametrów kotłowni winny być 
wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz we współpracy i pod nadzorem 
wykonawcy kotłowni,

•         montaż zaworów termoregulacyjnych wraz z głowicami przy grzejnikach,

•         usunięcie wszelkich ubytków tynków oraz powłok malarskich uszkodzonych podczas prac 
i przywrócenie ścian i sufitów do stanu pierwotnego,

•         Zamawiający dopuszcza zamianę instalacji CO z zasilania dolnego na zasilanie boczne – 
w przypadku zamiany Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór grzejników przez 
osobę uprawnioną.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot 45.33.11.00-7
Dodatkowe przedmioty 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie o oferty częściowej

 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.1.7) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Nie dotyczy

II.1.8)

Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów :

Nie dotyczy

 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Do 15.10.2007 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w postępowaniu

 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (wykonawca musi wykazać iż wykonał min.2 zadania 
dotyczące robót w zakresie instalacji co)oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane branż objętych przedmiotem zamówienia ,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,



Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ”spełnia – nie spełnia”, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.9 niniejszej SIWZ 
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych 
wykonawca dostarczy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub głoszenia do ewidencji działalności gospodarczej 
,wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert.
 
2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca dostarczy:
 

1.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wykaz musi zawierać min. 2 zadania 
dotyczące robót w zakresie instalacji co ) .
 

3. Oprócz w/w dokumentów do oferty należy dołączyć:
 
1) wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ)
2) parafowany projekt umowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)
3) parafowane oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ )
4) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót oraz projekt budowlany
5) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, 
których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, 
zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane 
jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w 
odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  
zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1: 
4.1. pkt.1 ppkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt.4.1. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.4.1., zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.
 
 



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

 
IV IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

 postępowaniu: nie dotyczy

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

             Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

                Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony  internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : bip.swidnica.dolnyslask.pl 

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, Gminny Zespół Oświaty

 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający

przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o

sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli

zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 Data: 23/08/2007 Godzina: 10:00

Miejsce:

Gminny Zespół Oświaty, sala nr 300, ul.B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

IV.3.5 3.5) Termin związania ofertą:

 okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: nie dotyczy

 
V. Dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26.07.2007 r.


	OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

