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Oznaczenie sprawy: 3400/2/2011 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny ; 44-144 Żernica; ul. L. Miki 37 
OGŁASZA 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą 

Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 

 
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. L. Miki 37, 44-144 Żernica, 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać pod adresem: Zespole Szkolno-
Przedszkolnym, ul. L. Miki 37, 44-144 Żernica lub na stronie internetowej. Specyfikacja dostępna jest 
bezpłatnie na stronie internetowej www.bip.pilchowice.pl  
Koszt specyfikacji: bezpłatnie 
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu komina stalowego kotłowni 

węglowej  (projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

przedmiar robót, kosztorys inwestorski) i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz 

kompleksowe wykonanie pełnego zakresu robót na podstawie sporządzonego projektu. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie prace i uzyskać wszelkie decyzje 

administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania 

obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane 

ponosi Wykonawca. 

Po zakończeniu robót wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą  

 
A/  opis ogólny istniejącego komina 
Istniejący komin jest emitorem stalowym o wysokości pierwotnej 32.3 m i średnicy zewnętrznej trzonu 813 mm. Ze względu na stan 
techniczny, trzon komina został zdemontowany do wysokości ok. 16 m. Trzon jest konstrukcją w formie stalowego trójnogu, o 
pierścieniu oporowym na poziomie 14.5 m. Zarówno trzon, jak i trójnóg posadowione są na żelbetowych cokołach fundamentowych, 
wyprowadzonych nad teren na wysokość około  0,7 m. 
Komin posiada jedno przyłącze czopuchowe na poziomie + 2.15 m nad terenem, wykonane z rury o średnicy D=508 mm, 
dochodzące pod kątem ok. 45 st. 
 
B/  Wyposażenie komina 
- króciec czopuchowy o wymiarach 600x800 mm, 
- króciec rewizyjny o wymiarach: 400x600 mm, 
- przepona wewnętrzna z blachy grubości 10 mm, z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz, 
- podest pośredni poniżej pierścienia trójnogu, służący jako stanowisko obsługowe dla króćców pomiarowych, 
- króćce pomiarowe M64 - szt. 2, usytuowane w przekroju co 90 st, 
- galeria obwodowa usytuowana na trzonie komina 2.6 m poniżej wylotu, 
- drabina z koszem osłonowym, od poziomu +3.0 m do wylotu komina, 
 
C/  Zakres remontu 
- demontaż istniejącej część trzonu komina, 
- oczyszczenie cokołów fundamentowych i skuci luźnych fragmentów betonu, uzupełnienie wyrównanie zaprawą naprawczą 
mrozoodporną oraz zabezpieczenie środkiem przeciwwodnym / np. Abizol R+2P /, 
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie trójnogu zestawem epoksydowo- poliuretanowym, 
- wykonanie i zamontowanie nowego trzon z rury hutniczej D=813 mm, o wysokości 32.3 m i grubości minimalnej płaszcza: 10 mm 
na dolnym odcinku o długości ok. 8 m oraz 12 mm powyżej, 
- zabezpieczenie antykorozyjne trzonu komina po stronie zewnętrznej zestawem farb 
termoodpornych, 
- podłączenie kanału spalin do nowego trzonu komina. 
- wymiana czopucha komina 
- uwzględnienie możliwości zamontowania anten telefonii komórkowej(projekt w tym zakresie należy uzgodnić z Polkomtel S.A. w 
Katowicach, osoba do kontaktu: Marek Bykowski, tel. 605-377-419, email marek.bykowski@plus.pl  ): 

mailto:marek.bykowski@plus.pl
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• poziom: +26.6 m 
antena K739 650 AZO st - 2.60 m,  
antena K742 047 AZ 240 st - 2.60 m,  
antena K739 650 AZ 240 st - 2.60 m, 
• poziom: +31.0 m 
antena VHLP1-220 AZ24 st - 0.30 m,  
antena VHLP1 -370 AZ 108 st - 0.30 m, 

Uwaga: prace remontowe należy tak prowadzić, aby przerwa technologiczna w pracy kotłowni i przerwa w dostawie ciepła nie była 
dłuższa niż trzy dni kalendarzowe 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższym opracowaniu: 

1. pogram funkcjonalno-użytkowy(ZAŁĄCZNIK NR 6). 
 
Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 5 
do SIWZ) 
 
Inne wymagania: 
a) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót należy uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach 
oświatowych. 
 
 Nazwy i kody według słownika CPV: 
główny przedmiot: 
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane. 
Dodatkowe przedmioty: 
Kod CPV:71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
Kod CPV:71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 
Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2011 r. 
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:. 
1. Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie 
zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu robót 
montażowych konstrukcji stalowej, o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 złotych.  
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, że 
łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu  
 
2. Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie 
zamówienia. 
 
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, to znaczy ,że Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i  wpisaną do właściwej Izby Inżynierów 
Budownictwa - jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu 
 W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu. 
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4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia, to znaczy ,że Wykonawca wykaże posiadanie ważnego na dzień otwarcia ofert, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 200 000 zł tj. posiadanie opłaconej polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony j.w. 
 
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu. 
 
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej 
wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2, 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji 
o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3, 
- oświadczenie zawarte w ZAŁACZNIKU NR 3, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 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 prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 oraz załączenie dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 
 - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. 
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy pzp: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 
2, 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, 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 pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2, 
- aktualne zaświadczenia 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 ubezpieczenie 
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, 
 
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone 
powyżej dotyczące tego podmiotu. 
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Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: 

  

~ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo składania ofert, 

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u 
których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
cena - waga - 100,00% 
Termin składania ofert: 19-09-2011 r. do godz. 9:00. 
Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego lub listownie na adres zamawiającego. 
Termin otwarcia ofert: 19-09-2011 r. o godz. 9:15. 
Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego 
Termin związania ofertą: 30 dni. 
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów. 
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza 
dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 
Warunki dokonania zmiany umowy określa załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 
umowy. 
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 02-09-2011 r. 
  

  
 
 

       

  
    

__________________________________
data i podpis Dyrektora  
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