
Ogłoszenie nr 333347 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.

 obowiązkowe

 zamówienia publicznego

nie

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,

nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

nie

nie

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

nie

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 24103162000000, ul. ul. Grażyńskiego  5,

40126   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 258 20 21-25, e-mail , faks 32 258 20 25, 41 63 167. 

Adres strony internetowej (URL): http://www.kzgm.katowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniu/na-roboty-budowlane

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.kzgm.katowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniu/na-roboty-budowlane



będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających): 

nie 

tak 

http://www.kzgm.katowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniu/na-roboty-budowlane

nie 

nie 

adres 

nie 

tak 

Inny sposób: 

osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską

Adres: 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice - sekretariat na I piętrze, gdy oferta złożona osobiście lub

Kancelaria gdy jest to przesyłka pocztowa lub kurierska

nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

Wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - 2

części

NZ.231.139.2016

nie

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

wszystkich części 

2



1. Przedmiotem zamówienia jest postawienie, przebudowa pieców i trzonów kuchennych oraz wyburzenie pieców a także wykonanie fundamentów

pod piec oraz wymiana rur zapiecowych. Przeważającą część przedmiotu zamówienia stanowi postawienie i przebudowa pieców oraz przebudowa i

postawienie trzonów kuchennych o kubaturze 0,5 m³. Przyjęte do wyceny ilości w szt./kpl./m3 w poszczególnych pozycjach mogą ulec zmianie w

zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamówienie podzielone jest na 2 części. 2. Podane ilości każdej części zamówienia są danymi szacunkowymi i

mogą ulec zmianie. Realizacja zamówienia będzie odbywała się pojedynczymi zleceniami wykonania robót zduńskich zgodnie z potrzebami

najemców, a rozliczana powykonawczo. Wykonawca, w każdej chwili, przez cały okres realizacji zamówienia, musi być w gotowości do realizacji

zamówienia tzn. musi dysponować odpowiednią ilością pracowników aby rozpocząć wykonania zleceń w terminach wskazanych przez

Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielanie zleceń do końca terminu obowiązywania umowy lub do wyczerpania środków, jakie zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pkt 6). 3. Odbiór robót nastąpi każdorazowo po wykonaniu robót budowlanych w jednym lokalu. 6.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: dla części 1 – 54.002,59 zł (brutto); dla części 2 – 53.900,00 zł

(brutto). Kwoty te stanowią maksymalną wartość umowy i zostaną wpisane w § 5 ust. 3 umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

określają: wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ wraz z załącznikami, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Zduńskich

(załącznik nr 1 do wzoru umowy), przedmiary robót dla przebudowy, postawienia oraz wyburzenia pieca, wykonania fundamentu pod piec a także

przebudowy i postawienia trzonu kuchennego, wymiany rury zapiecowej – odpowiednio dla danej części zamówienia załącznik nr 6 lub 6A do SIWZ.

5. Wykonawca winien dostarczyć instrukcję przepalania pieców i trzonów kuchennych oraz przekazać ją użytkownikowi lokalu za potwierdzeniem

odbioru. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć opinię kominiarską po zakończonych pracach, a koszty należy uwzględnić w kosztach pośrednich.

6. Koszt zabezpieczenia pomieszczenia gdzie wykonywane będą roboty zduńskie, jak również wywiezienie i utylizację gruzu należy uwzględnić w

kosztach pośrednich.

45262630-6

42214100-0, 42390000-6

: 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu

podobnych robót budowlanych. Zamówienia polegać będą na: 1) Postawieniu pieców o kubaturze 0,74m3 (A1) - ok. 5 szt 2) Postawieniu pieców o

kubaturze 0,84m3 (B1) - ok. 2 szt 3) Przebudowie pieców – ok. 8,14 m3 (do określenia kubatury równiej 8,14 m3 przyjęto 11 pieców o średniej

kubaturze 0,74m3) 4) Przebudowie trzonów kuchennych – ok. 1 m3 (do określenia kubatury równiej 1 m3 przyjęto 2 trzony o kubaturze 0,5 m3 ) 5)

Wyburzeniu pieców - ok. 7,4 m3 (do określenia kubatury równiej 7,4 m3 przyjęto 10 pieców o kubaturze 0,74m3) 6) Wykonaniu fundamentów pod

piec – ok. 9 kpl. 7) Wymianie rury zapiecowej – ok. 1 szt Zmawiający udzieli zamówień w przypadku gdy postawienie lub przebudowa pieca stanowi

jedyne źródło grzewcze w lokalu lub istniejący piec stwarza zagrożenie dla użytkownika lokalu i należy go wyłączyć z eksploatacji, a postawienie lub

przebudowa pieca nie była ujęta z zakresie zamówienia podstawowego. Planowane zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak

zamówienie podstawowe. Wartość tych zamówień nie będzie większa niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego dla każdej z części.

data zakończenia: 20/12/2016

Dot. sekcja II.8) Zamówienie należy zrealizować w terminie do 20.12.2016r. lub wyczerpania środków finansowych



danej części zamówienia.

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania

niniejszego zamówienia tj.: Mistrz w zawodzie zduna - co najmniej 1 osoba. Uwaga: Wykonawca musi dysponować dwoma mistrzami w zawodzie

zduna, jeśli złoży oferty na obie części zamówienia. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 

Informacje dodatkowe:

 nie 

tak 

nie

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt. 3),

zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1) w

celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału VIII pkt 3 ppkt 1: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca

składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji

z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.



przetarg nieograniczony 

nie

nie

nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

nie

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

nie



nie 

nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne

wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

Cena 60

Okres gwarancji na nowo wykonane piece i trzony kuchenne 20

Doświadczenie zawodowe zduna po uzyskaniu tytułu mistrza w zawodzie zduna 20

(przetarg nieograniczony) 

tak 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do

składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 



Informacje dodatkowe: 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki

umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie określonym w §19 Wzoru umowy: 1)      zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w następstwie

zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych, przez co należy rozumieć ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub

wprowadzenie nowego podatku; 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie

zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu

najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego

na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa,

działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją

inwestycji itp.), protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, b) wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów

stanowiących zagrożenie, d) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np.

wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji), e) nieobecności użytkownika lokalu lub odmowa udostępnienia lokalu Termin wykonania

umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 3) zmiana osób przy

pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane w

ofercie osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach i doświadczeniu), co najmniej



takich, jakie podano w ofercie, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. W przypadku zmiany osoby, Wykonawca może powierzyć

wykonanie zamówienia tylko osobie - mistrzowi w zawodzie zduna, który posiada doświadczenie nie mniejsze niż osoba wskazana w ofercie

Wykonawcy; 4) zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub

rezygnacja z podwykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zmiana podwykonawcy lub

rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki lub kryteria

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; Zmiany wymagają wyrażenia zgody obu stron pod rygorem

nieważności. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o

których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

Data: 14/11/2016, godzina: 08:45, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): 

nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> Polski

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

 nie 

 nie 

I. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ: 1) Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów

stanowiącego załącznik nr 6/6A do SIWZ – dla każdej z części; 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2, który należy

złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej; 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3/3a, który

należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej – dla każdej z części; 4) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami

zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr

1/1A do SIWZ; 5) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – jeśli dotyczy; 6)

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo

należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy; 7) Oświadczenie o statusie

przedsiębiorcy – zalecane, z uwagi na obowiązek sprawozdawczy Zamawiającego w tym zakresie, 8) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis

treści) – zalecane, nie wymagane. II. Uwaga - dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z



tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów

na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń

lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy

(brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w oświadczeniach złożonych wraz z ofertą

(załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o

których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku

dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane

przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a

ustawy, w oświadczeniu.

1    Wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - część 1

Zamawiający przewiduje dla: I części: 1) Postawienie pieców o kubaturze 0,74 m3 - 5 szt. (typ A-1) 2) Postawienie pieców o kubaturze

0,84 m3 - 1 szt. (typ B-1) 3) Postawienie pieców o kubaturze 0,95 m3 - 1 szt. (typ B-2) 4) Przebudowę pieców (przyjęto 10 pieców o średniej

kubaturze 0,74 m3) – 7,4 m3 5) Przebudowę trzonów kuchennych (przyjęto 1 trzon o kubaturze 0,5 m3) – 0,5 m3 6) Postawienie trzonów kuchennych

(przyjęto trzony o kubaturze 0,5 m3) – 1 szt. 7) Wyburzenie (przyjęto 10 pieców o kubaturze 0,74 m3) – 7,4 m3 8) Wykonanie fundamentów pod piec

– 9 kpl. 9) Wymianę rury zapiecowej – 3 szt.

45262630-6, 42214100-0, 42390000-6

Wartość bez VAT: 75003.60

Waluta: 

PLN

data zakończenia: 20/12/2016

Cena 60

Okres gwarancji na nowo wykonane piece i trzony kuchenne 20

Doświadczenie zawodowe zduna po uzyskaniu tytułu mistrza w zawodzie zduna 20

Dot. pkt. 3): Podana wartość zawiera wartości przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 ustawy Pzp; pkt 4): Zamówienie należy zrealizować w terminie do 20.12.2016r. lub wyczerpania środków finansowych danej części

zamówienia.

2    Wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - część 2

Zamawiający przewiduje dla: II części: 1) Postawienie pieców o kubaturze 0,74 m3 - 5 szt. (typ A-1) 2) Postawienie pieców o kubaturze

0,84 m3 - 1 szt. (typ B-1) 3) Postawienie pieców o kubaturze 1,14 m3 - 1 szt. (typ C-1) 4) Przebudowę pieców (przyjęto 10 pieców o średniej

kubaturze 0,74 m3) – 7,4 m3 5) Przebudowę trzonów kuchennych (przyjęto 1 trzon o kubaturze 0,5 m3) – 0,5 m3 6) Postawienie trzonów kuchennych

(przyjęto trzony o kubaturze 0,5 m3) – 1 szt. 7) Wyburzenie (przyjęto 10 pieców o kubaturze 0,74 m3) – 7,4 m3 8) Wykonanie fundamentów pod piec

– 8 kpl. 9) Wymianę rury zapiecowej - 3 szt.

45262630-6, 42214100-0, 42390000-6



Wartość bez VAT: 74861.12

Waluta: 

PLN

data zakończenia: 20/12/2016

Cena 60

Okres gwarancji na nowo wykonane piece i trzony kuchenne 20

Doświadczenie zawodowe zduna po uzyskaniu tytułu mistrza w zawodzie zduna 20

Dot. pkt. 3): Podana wartość zawiera wartości przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 ustawy Pzp; pkt 4): Zamówienie należy zrealizować w terminie do 20.12.2016r. lub wyczerpania środków finansowych danej części

zamówienia.
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Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-10-28 zostało opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 2016-10-28 (numer ogłoszenia 333347-2016).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl 

Urząd Zamówień Publicznych.
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