
 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Świętej 

Numer ogłoszenia w BZP 194971 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014 r. 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 
67 2635305, faks 67 2635305. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu 
ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Świętej. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
 Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację systemu grzewczego obejmującą demontaŜ 
istniejącej instalacji technologicznej kotłowni olejowej wyposaŜonej w dwa kotły, likwidację 
magazynu oleju, remont pomieszczeń kotłowni i magazynu oleju, dostawę i montaŜ dwóch 
kotłów wodnych niskoparametrowych o mocy 180kW i 230kW opalanych pelletem 
drzewnym wraz z armaturą oraz modernizacja systemu ogrzewania w obrębie kotłowni. 
Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej do SIWZ dokumentacji 
projektowej. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0, 45.33.00.00-9. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Zakończenie:  do 10.11.2014 r. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
III.2) ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Na podstawie oświadczenia wykonawcy 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Na podstawie oświadczenia wykonawcy 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



 

 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Na podstawie oświadczenia wykonawcy 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Na podstawie oświadczenia wykonawcy 
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,  naleŜy przedłoŜyć: 
      1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 
pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
III.4.4) Inne dokumenty: 
1. Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 
do grupy kapitałowej. 
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: najniŜsza cena. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:www.bip.gminazlotow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów. 
IV.4.4) Termin składania  ofert: 29.09.2014r. godzina 11:00, 
              miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów - sekretariat. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.7 
„Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”, Schematu III „Budowa i 



 

 

rozbudowa urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii oraz 
urządzeń do produkcji energii w oparciu o biomasę i biogaz” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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. 
 
 
 
 
 
 
 


