
Nowy Dwór Mazowiecki: Konserwacja instalacji kanalizacyjnej, 

zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej w 

budynkach znajdujących się w zasobie Gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki zarządzanym przez Zamawiającego. 

Numer ogłoszenia: 228173 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy 

Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 775 28 40, faks 22 775 21 01. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbkndm.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka ze 100% udziałem gminy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja instalacji kanalizacyjnej, 

zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej w budynkach znajdujących się w 

zasobie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki zarządzanym przez Zamawiającego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

jest konserwacja instalacji kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji 

gazowej oraz zabezpieczenie i usuwanie awarii w budynkach znajdujących się w zasobie Gminy Nowy 

Dwór Mazowiecki zarządzanym prez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania we 

właściwym stanie technicznym pwierzone do obsługi budynki wraz z przynależnymi urządzeniami i 

instalacjami. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania napraw oraz prac 

remontowych z całą starannością i fachowością. Wykaz nieruchomości znajdujących się w zasobie 

Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, zarządzanym przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 8 di SIWZ. 

2. Zakres robót: Wykonywanie prac związanych z konserwacją obiektów w godzinach 7.00-15.00. 

Usługi konserwacyjno-eksploatacyjne w zakresie: -instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń z nią 

związanych, -instalacji c.o. i urządzeń z nią związanych, -instalacji gazowych 3. Zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania i utrzymania we wlaściwym stanie technicznym budynku, instalacji 

określonej w pkt 1 przez pracowników posiadających niezbedne uprawnienia i kwalifikacje; 4. 

Przeprowadzanie na zlecenie Zamawiającego niezbędnych konserwacji instalacji i urządzeń w celu 

utrzymania budynków w stanie nie pogorszonym niż wynikający z naturalnego ich zużycia,m.in. w 

oparciu o udostępnione instrukcje obsługi i konserwacji poszczególnych instalacji oraz przy 

zachowaniu odnośnych przepisów bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce 

przepisów, wytycznych a w szczególności odnośnych norm, zalecń producntów, instrukcji obsługi 



instalacji i urządzeń. Dokonywania w imieniu własnym - zakupów materiałów eksploatacyjnych i częśći 

zamiennych, niezbędnych do realizacji konserwacji i napraw. 5. W przypadku zaistnienia awarii 

niezwłoczne zabezpieczenie budynku i podjęcie działań w celu zminimalizowania ewentualnych 

zniszczeń. Pogotowie Lokatorskie- zakres czynności stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2. 

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: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda by Wykonawca wniósł wadium w wysokości 1 

500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) 2.Wadium należy wpłacić przelewem na następujący 

rachunek bankowy: 37 8011 0008 0000 0098 2856 0004 3.Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

oferty oryginał lub kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dowodu 

wniesienia wadium (dokonania przelewu). 4.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed 

upływałem składania ofert. 5.Wadium Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

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 nie dotyczy 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie dotyczy 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia 

zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował minimum po jednej osobie z branży: - sanitarnej w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 



• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum po jednej osobie z 

branży: - sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie dotyczy 

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 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• 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. 

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

należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli 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, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, że: 



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

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: nie dotyczy 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZBK Sp. z o.o., ul. 

Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Maz.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

26.11.2013 godzina 11:30, miejsce: Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. ul. Partyzantów 7 05-

100 Nowy Dwór Maz., pokój nr 10. 

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 
 


