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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lutocinie , ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, 

woj. mazowieckie, tel. 023 6581001, faks (023) 658 10 02. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: lutocin.i-gmina.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kotłowni w budynku 

Gimnazjum w Lutocinie i w budynku Szkoły Podstawowej w Lutocinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu grzewczego opartego na jednym kotle 

stalowym wodnym opalanym olejem opałowym firmy VIESSMANN typu WITOLPLEX 100 w 

budynku Gimnazjum w Lutocinie i w budynku Szkoły Podstawowej w Lutocinie. Modernizacja 

podyktowana jest zużyciem istniejących kotłów. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie 

czynności mające na celu: 1) wykonanie wewnętrznych instalacji technologicznych w kotłowni, 

2) montaż rurociągów centralnego ogrzewania, armatury, zabezpieczeń, osprzętu, 3) montaż kotła 

opalanego ekogroszkiem węglowym z zasobnikiem o mocy 170 kW, 4) montaż naczynia 

wzbiorczego otwartego o poj. 65l, 5) montaż automatyki sterującej kotłami oraz podłączenie do 

istniejącej instalacji automatyki, 6) zabezpieczenie antykorozyjne oraz izolacje cieplne 

rurociągów i urządzeń, 7) montaż pomp oraz pozostałych urządzeń. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Przedmiary robót, 

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Załącznik Nr 3 do 

SIWZ - Dokumentacja projektowa. 2. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu 

budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie 

dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wszelkie 

znaki towarowe, patenty użyte w dokumentacji przetargowej są tylko przykładem zastosowania. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających te parametry 

techniczne i jakościowe.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2013-roku


 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, jeżeli wystąpią okoliczności, 

o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0, 45.33.12.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.08.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 

800,00 zł (słownie: osiemset złotych i zero groszy) w terminie do 23 lipca 2013 roku do godz. 

10:00. 

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 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane 

zbliżone charakterem i zakresem do robót stanowiących przedmiot niniejszego 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł brutto każda (potwierdzone 

dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone) - Załącznik nr 7 do SIWZ. W sytuacji gdy Wykonawca będzie 

polegał na doświadczeniu innego podmiotu musi wykazać realizację w/w zadań przez 

wskazane podmioty. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 

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: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

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) 

1) Formularz ofertowy (na zał. nr 4 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym, 2) Oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) Podpisany projekt umowy (na zał. nr 9 do 

SIWZ), 4) Dowód wniesienia wadium 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2013-roku 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój 4. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, 

pokój 6,. 

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



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 

 
 


