
Swarzędz: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 
Szkole Podstawowej w Kobylnicy
Numer ogłoszenia: 113420 - 2008; data zamieszczenia: 29.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. 
wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swarzedz.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja 
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kobylnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w 
budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy znajdującej się przy ulicy Poznańskiej 50. 
W pierwszym etapie modernizacji zdemontowane zostały węglowe kotły grzewcze 
wraz z pojemnościowym podgrzewaczem wody użytkowej, a także czopuchy 
istniejących kominów spalinowych. Rozprowadzenia przewodów c.o. oraz grzejniki 
na tym etapie nie uległy zmianie. Nowy kocioł i podgrzewacz c.w.u. zostały 
podłączone do istniejącej instalacji c.o. W starym kominie dużego kotła węglowego 
zamontowany został wkład kominowy ze stali szlachetnej dla nowego kotła 
grzewczego. Natomiast stary komin spalinowy kotła małego został oczyszczony i 
wykorzystywany jest jako komin wentylacji wywiewnej z kotłowni. Dla pokrycia 
potrzeb cieplnych na cele ogrzewania i wentylacj zaprojektowano kocioł gazowy z 
palnikiem atmosferycznym, prod. firmy BUDERUS typ Logano GE434 o mocy 200 
kW. W drugim etapie modernizacji będącym przedmiotem zamówienia wymieniona 
zostanie cała instalacja c.o. wraz z przewodami i grzejnikami. Instalacja zostanie 
podzielona na 4 odrębne obiegi grzewcze, tak jak w poniższym zestawieniu. Obiegi 
zostana wyposażone w pompy obiegowe i 3-drogowe zawory mieszające z 
siłownikami TR24 - SR (dla dn15) lub NR 24 - SR (powyżej dn15) BELIMO. obieg 1 
- ogrzewanie schroniska, 80/60 22 kW obieg 2 - ogrzewanie cz##ci szkoły, 80/60 
101 kW obieg 3 -ogrzewanie kuchni, jadalni i sali gimnastycznej, 80/60 44 kW 
obieg 4 - ogrzewanie mieszkania, 80/60 9 kW Razem: 176 kW Rozprowadzenie 
czynnika grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej odbywać się będzie za 
pośrednictwem rur stalowych ze szwem gwintowane lekkie wg PN-74200 łączonych 
przez spawanie. Przewody magistralne instalacji centralnego ogrzewania 
rozprowadzone będą pod sufitem pomieszczeń piwnicznych. Przewody te należy 
układać ze spadkiem 0,3% w kierunku kotłowni umożliwiając w ten sposób spływ 
wody w czasie opróżniania instalacji. Pozostałe przewody należy prowadzić po 



ścianie. Piony c.o. należy instalować miedzy oknami klas i korytarza. Każdy pion 
należy odpowietrzyć przez założenie przewodów odpowietrzających np. Firmy 
TACO-HY-VENT z zaworem stopowym. W poszczególnych pomieszczeniach 
zaprojektowano grzejniki płytowe z podejściem dolnym typ uniwersalny VK firmy 
BRUGMAN . Grzejniki typu V należy podłączyć do instalacji za pośrednictwem 
zestawu przyłączeniowego kątowego do grzejników V MULTIFLEX F ZB firmy 
OVENTROP. Grzejniki o długości 2,0m i powyżej należy podłączyć krzyżowo tzn. 
zasilanie z jednej strony, powrót po stronie przeciwnej grzejnika. Na zaworach 
termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne firmy Oventrop które 
pozwolą na utrzymywanie temperatury pomieszczeń na żądanym poziomie, 
niezależnie od zmian warunków atmosferycznych oraz wpływu dodatkowych źródeł 
ciepła. Zawory termostatyczne posiadają również możliwość regulacji hydraulicznej 
instalacji centralnego ogrzewania. Zaprojektowano Głowica termostatyczna z 
blokadą typ UNI-LH f-my OVENTROP w celu zabezpieczenia termostatu przed 
dewastacją lub kradzieżą. Dla obiegu nr 4 w pomieszczeniu łazienki zaprojektowano 
grzejnik łazienkowy drabinkowy firmy INSTAL-PROJEKT. Na podejściu do grzejnika 
należy zamontować zawory odcinające - na zasilaniu zawór termostatyczny typ 
AV6, na powrocie typ Combi_2 firmy Oventrop. Kompensacja wydłużeń 
termicznych. Wszystkie rurociągi stalowe prowadzone pod stropem kondygnacji 
przyziemia montować tak, aby uzyskać naturalną kompensację wydłużeń 7 
termicznych, ewentualnie za pomocą kompensatorów U-kształtnych. 
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania realizowane będzie przy pomocy 
automatycznych odpowietrznikach w najwyższych punktach pionów centralnego 
ogrzewania oraz odpowietrzników manualnych przy grzejnikach. W najniższych 
punktach należy instalację odwodnić poprzez zawory spustowe ze złączka do węża 
elastycznego, który w momencie spustu czynnika z instalacji należy doprowadzić 
nad studnię. Przewody stalowe prowadzić ze spadkami 0,3% w kierunku 
odwodnienia. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000 Wszystkie 
rurociągi należy zabezpieczyć za pomocą otuliny termoizolacyjnej z pianki 
polietylenowej typ Thermaflex FRZ firmy Thermaflex o grubości 20mm dla średnic 
od DN 15 do DN 40 oraz o grubości 25 mm dla średnicy DN50. Rurociągi 
prowadzone w piwnicy należy montować do stropu na systemowych zawiesiach i 
podporach firmy Hilti. Budynek Szkoły Podstawowej w Kobylnicy jest budynkiem 
istniejącym modernizowanym dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót 
instalacyjnych należy zdemontować istniejącą instalacje centralnego ogrzewania. Do 
demontażu należy likwidacja istniejących grzejników żeliwnych członowych, 
istniejących przewodów magistralnych i pionów c.o. wraz z izolacją i zaworami. 
Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. 
drugiego stopnia czystości (czysty metal) należy odtłuścić i dwukrotnie pomalować 
farbą antykorozyjną, a następnie dwukrotnie emalią nawierzchniową stosując różne 
kolory farb w celu łatwej kontroli jakości wykonania powłok malarskich. Całość 
zgodnie z instrukcją KOR - 3A. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L.p. Wyszczególnienie 
Jedn. Ilość Uwagi Instalacja c.o. 1 Głowica termostatyczna UNI-LD nr kat. 1011475 
szt. 4 OVENTROP 2 Głowica termostatyczna UNI-LH nr kat. 1011465 szt. 97 
OVENTROP 3 Zestaw przyłączeniowy do grzejników V MULTIFLEX F ZB (2-r) podw. 
GZ, kąt. szt. 101 OVENTROP 4 Zestaw montażowy do grzejników Brugman 
podłączanych od dołu (2 wieszaki, 2 rozpórki, 2 śruby, 2 kołki rozporowe) kpl. 101 
5 Zawór powrotny Combi 2 Dn15 kątowy nr kat. 1091061 szt. 1 OVENTROP 6 
Zawór termostatyczny typ AV6 kątowy DN15 1183764 szt. 1 OVENTROP 7 
Automatyczny zawór odpowietrzający TACO-HYVENT z zaworem stopowym szt. 38 
Grzejniki - firmy BRUGMAN Uniwersalny (VK) BRUGMAN 8 VK 33-500/1440 szt. 1 9 
VK 33-600/1220 szt. 1 10 VK 33-600/1440 szt. 1 11 VK 33-600/1760 szt. 6 12 VK 
22-600/1120 szt. 1 13 VK 22-600/1600 szt. 6 14 VK 22-600/1760 szt. 8 15 VK 22-



900/800 szt. 1 16 VK 22-900/1220 szt. 1 17 VK 21s-500/1040 szt. 5 18 VK 21s-
500/1120 szt. 7 19 VK 21s-500/1280 szt. 2 20 VK 21s-500/1200 szt. 5 21 VK 21s-
500/960 szt. 3 22 VK 21s-500/400 szt. 1 23 VK 22-500/560 szt. 1 24 VK 22-
500/720 szt. 7 25 VK 22-500/800 szt. 2 26 VK 22-500/960 szt. 2 27 VK 22-
500/1040 szt. 1 28 VK 22-500/1600 szt. 1 29 VK 22-500/1120 szt. 5 30 VK 22-
500/1200 szt. 8 31 VK 22-500/1440 szt. 7 32 VK 22-500/1600 szt. 12 33 VK 22-
500/1760 szt. 1 34 VK 22-500/2080 szt. 4 35 VK 22-300/480 szt. 1 Grzejniki 
łazienkowe - firmy INSTAL-PROJEKT INSTAL PROJEKT 36 Gł-_530/1040 szt. 1 Rury 
stalowe średnie PN-74200 37 DN 15 m 378 38 DN 20 m 340 39 DN 25 m 179 40 
DN 32 m 163 41 DN 40 m 26 42 DN 50 m 28 Izolacja Thermaflex FRZ gr. 20 mm 
firmy Thermaflex THERMAFLEX 43 DN 15 m 358 44 DN 20 m 340 45 DN 25 m 179 
46 DN 32 m 163 47 DN 40 m 26 Izolacja Thermaflex FRZ gr. 25 mm firmy 
Thermaflex THERMAFLEX 48 DN 50 28 Uwaga: Wszystkie nazwy produktów i 
producentów należy rozumieć jako równoważne. (CPV: 45.33.11.00-7) Szczegóły w 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w 
dniach: 60.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w 
wysokości 7000,00 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia 
publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu 
zamówienia, b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
dysponują: co najmniej 1 osobą posiadającymi uprawnienia do samodzielnego 
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot w zakresie sieci i 
instalacji wodno-kanalizacyjnych z aktualną przynależnością do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa (załączyć kopie stosownych uprawnień), wykonali w 
ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie co najmniej 3 roboty, odpowiadające swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia - polegające na wykonaniu instalacji centralnego 
ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 200000,00 zł brutto każda robota, 



potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane 
należycie (referencje muszą potwierdzać zakres prac: wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania, czas jego wykonania i wartość) c)Znajdują się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 
posiadają aktualną polisę OC z tytułu prowadzonej działalności z sumą 
gwarancyjną nie mniejszą niż 200000,00 zł. d) Nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia. e) Załączą do oferty dokumenty 
zgodnie z Rozdziałem 3. Zamawiający oceni spełnianie warunków na 
podstawie złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego 
dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: I. Zamawiający żąda: 1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU 
OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - ROZDZIAŁ 4); 
2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków 
zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli nie 
wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5.Dowodu 
wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kopii innego dokumentu 
wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu 
oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Referacie Gospodarki 
Finansowej zgodnie z pkt. 10 rozdziału 1 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia); II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie 
do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega 
wykluczeniu, Zamawiający żąda: 1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub 
uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 
(zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2) III. W celu potwierdzenia opisanego przez 
Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: 1.Wykazu 
wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 i 
Rozdziałem nr 1 pkt 4.1), oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
roboty te zostały wykonane należycie (zgodnie z Rozdziałem nr 1 pkt 4.1); 
2.Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 



także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM 
NR 4 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1 SIWZ); 3.Dokumentów stwierdzających, że 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia (zgodnie z Rozdziałem nr 1 pkt 4.1 SIWZ), jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Jeżeli wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów 
określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 
62-020 Swarzędz, pokój 409..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 19.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i 
Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert).


