
       Opatów, dnia 11.10.2005 r. 
Nr ADO 341/6/2005 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Budowa instalacji CO w remizo-świetlicy wiejskiej w Złochowicach. 
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów 
ul. Tadeusza Kościuszki 27  
Kod: 42-152 Opatów 
WWW: bip.opatow.akcessnet.net   
E-mail: opatow@gminyrp.pl  
  
Godziny urzędowania:  
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30 
Wtorek 7.30 - 16.00 
Piątek 7.30 - 15.00   
 
2) Określenie trybu zamówienia: 
przetarg nieograniczony 
 
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Opatów, ul. 
T. Kościuszki 27, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu. 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Inspektor Urzędu Gminy mgr Robert Puchała i 

Krystyna Jędrycha. 

  
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 20 zł  
 
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o 
możliwości składania ofert częściowych: 
Przedmiotem zamówienia jest:  
Przebudowa drogi dojazdowej do pól D-1059 w miejscowości Złochowice. 
 
Zakres robót obejmuje: 

1. Montaż rurociągów stalowych: 
− o śr. 155mm - 148m 
− o śr. 20mm -   54m 
− o śr. 25mm -   60m 
− o śr. 32mm -   68m 
− o śr. 40mm -     6m 

2. Próby szczelności instalacji c.o. – 336m. 
3. Płukanie instalacji wodociągowej – 336m. 
4. Odtłuszczanie, gruntowanie i malowanie rurociągów – 30,772m2. 
5. Izolację rurociągów otulinami poliuretanowymi – 41,93m2. 
6. Montaż grzejników stalowych – 20 szt. 
7. Montaż rur przyłącznych – 20 szt. 



8. Montaż zaworów termostatycznych – 20 szt. 
9. Montaż głowic termostatycznych – 20 szt. 
10. Próby instalacji centralnego ogrzewania. 
11. Drobne roboty budowlane polegające na: 

− przebiciu otworów w ścianach – 20 szt. i stropie – 20 szt. 
− obsadzeniu tulei stalowych w ścianach – 20 szt. i stropie – 20 szt. 
− zamurowaniu otworów w ścianie i stropie w ilościach j.w. 
− wykonaniu wykopów z odwiezieniem gruzu w ilościach 1,03m3. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42331100-7. 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2005 roku  
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 
2)posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci muszą się wykazać 
dokumentami określonymi w SIWZ. 
 
8) Informacja na temat wadium: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
| Nazwa kryterium                                         |Waga| 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Cena                                                             |100| 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
10) Miejsce i termin składania ofert: 
W siedzibie zamawiającego 
 
Urząd Gminy Opatów  
ul. Tadeusza Kościuszki 27  
42-152 Opatów 
Sekretariat Urzędu Gminy Opatów 
 
do dnia 26.10.2005 r. do godz. 10:00  
 
11) Termin związania ofertą: 
Oferenci pozostają związani ofertą  do dnia 09.11.2005r. 
 
____________________________________ 
Wójt Gminy Opatów działający w imieniu Gminy Opatów 
 




