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AB.272.2.11.2018                                                                                          Kępno, dn. 23.08.2019 r. 

OGŁOSZENIE   

Starosta Kępiński w Kępnie, ul. Kościuszki 5, zaprasza się do złożenia oferty cenowej na Dostawę 

wraz z montażem kotła gazowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie, Wydział Geodezji, 

ul. Staszica 12.  

1. Zamawiający 

Powiat Kępiński: adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, NIP 619-20-19-753 

2. Przedmiot zamówienia  

 Dostawa i montaż kotła gazowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie, Wydział Geodezji  

ul. Staszica 12  

3. Proponowany zakres zamówienia  

Szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych  w zakresie Dostawy i montażu kotła gazowego w 

budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie, Wydział Geodezji  ul. Staszica 12:  

1. Demontaże: 

1) demontaż kotła gazowego stojącego wraz z osprzętem ( wraz z wyniesieniem kotła z piwnicy ) 

2) demontaż istn.  wkładu kominowego 

3) demontaż podejść instal. grzewczej, gazowej, wodnej do i przy  kotle 

4) demontaż pomy obiegowej oraz zaworu trójdrogowego 

5) demontaż naczynia wzbiorczego 

2. Montaże: 

1) - montaż kotła gazowego stojącego kondensacyjnego z palnikiem gazowym modulowanym na gaz 

ziemny E o mocy kotła min   26 kW  oraz mocy nie większej niż 30 kW  ( przy temp 70/55 C), z 

automatyką pogodową ( podłączenie pod instal. grzewczą, gazową ) 

 - klasa energetyczna:  A 

- nie wymagający montażu sprzęgła hydraulicznego 

 - minimalna sprawność wg EN 303:  107% 

 - sterowanie pogodowe minimum 1 obiegiem grzewczym z podmieszaniem 

2) montaż systemu spalinowo-powietrznego kotła w istn. kanale ( dł. około 11 m ) 

3) montaż automatyki pogodowej dla kotła i kotłowni ( okablowanie ) 

4) rozruch kotłowni, wykonanie prób na zimno i gorąco z regulacją 

5) montaż zaworu 3-drogowego DN 25 mm ; Kvs=6,3  z siłownikiem 3 pkt; 230V;  90 s 

6) montaż pompy obiegowej samoregulującej w klasie A, DN 25 mm; wydajność minimum 1,9 m3/h 

przy 42 kPa 

7) montaż pompki skroplin kondensatu wraz z rurociągiem ( ok. 12 m ) i wpięciem do istn. odpływu 

8) montaż armatury : zawory odcinające, klapy zwrotne do c.o. ,  filtry do c.o. i gazu, manometr z 

kurkiem manometrycznym, termometr ) 

9) montaż nowego naczynia wzbiorczego o poj. min. 35 dm3 z samozłączem  

10) montaż zaworu bezpieczeństwa co. ½”, ciśnienie max 3 bar 

11) przebudowa systemu napełniania (uzupełniania )zładu w instalacji grzewczej 

 - zamontowanie zaworu antyskażeniowego typu CA DN 15 mm – 1 szt 

- zamontowanie filtra do wody DN 20 mm z wymiennym wkładem wraz z zaworami odcinającymi DN 

20 mm   

- zamontowanie systemu ( filtra ) zmiękczającego wodę z wkładem wymiennym z żywicą jonowymienną 

( np. Fillsoft ) wraz z zaworem odcinającym DN 20 mm – 1 kpl 

 - zamontowanie wężyka ze stali nierdzewnej ( połączenie zaworu DN 15 mm od strony instal. c.o. z 

zaworem antyskażeniowym CA ) 

 - zamontowanie zaworu DN 15 mm od strony rurociągu grzewczego 
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Kod CPV – 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynku  

Kod CPV  - 45331110-0  Instalowanie  kotłów  

3.Wskazanie pochodzenia materiałów (w szczególności, marka, znak towarowy, producent) użyte w 

opisie przedmiotu zamówienia stanowią informacje uściślającą i należy je traktować jako określone 

przykładowo w celu sprecyzowania minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów 

jakościowych i wymaganych standardów przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się użycie do realizacji 

dostaw  produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych 

funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią 

parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne produktu wskazanego z nazwy handlowej, lecz na 

poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.  

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek 

wskazać, ze oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na 

poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.  

4. Przed złożeniem oferty Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji 

zamówienia. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonania dostawy i 

montażu kotła gazowego celem sprawdzenia uwarunkowań terenu oraz warunków związanych z 

wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych 

informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.  

5. Do obowiązków wykonawcy należy:  

powołać  kierownika robót sanitarnych –   z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sieci i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych   

Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub atestów jakościowych wbudowanych 

materiałów. 

Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą 

techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, 

zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową. 

Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na (roboty budowlane) 

wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

4.Warunki udziału w postepowaniu 

O udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, mogą 

ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. tj.  :  

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

b) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia i wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia .  

c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje przy realizacji 

niniejszego zamówienia osobami [które będą nadzorowały realizację zamówienia] uprawnionymi do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym w 

specjalnościach niezbędnych do wykonania robót określonych w niniejszym zapytaniu  

Wykonawca przedstawi w wykazie osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji 

wymienionych poniżej: 

kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sieci i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych   

5.Termin realizacji robót budowlanych: Zakończenie realizacji zadania  w terminie 30 dni od 

podpisania umowy.   

6. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 
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 7. Zapytania o przedmiot zamówienia:  
     Wszelkich informacji szczegółowych dot. przedmiotu zamówienia udziela:  

      Jerzy Dobrzyński tel. 62 78 28 946  

      Gabriela Miszkinis tel. 62 78 28 942  

8. Sposób przygotowania oferty:  
1) Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.  

2) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

3) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów. 

4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Miejsce składania ofert:  

Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5 

Biuro podawcze /pokój nr 4/do dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 14:00.  

Koperta z ofertą powinna posiadać dopisek: Oferta na  „Dostawa i montaż kotła gazowego  

w budynku SP w Kępnie ”  

10. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium cena – 100%.   
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami  

Cena brutto oferty  – waga 100%  

2. Oferta, która uzyska największą ilość punków zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą. 

3. Zamawiający uzna ofertę za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania 

jeżeli: 

a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym 

b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie  

c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

4.Po dokonanym wyborze oferty zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie 

pisemnej. 

5. Cena wskazana w formularzu ofertowym musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie 

brutto i netto 

6. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego 

wykonania zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia jest stała i nie ulega zmianie w trakcie 

realizacji umowy,  

8. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty cenowe .  

9. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. do Uchwały nr 166.V.2017 z 

dnia 20.04. 2017 r. z zastrzeżeniem art. 70
1  

ust. 3 oraz art. 70
3
ust.2 kodeksu cywilnego. 

10.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli oferty przewyższają kwotę która Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

11 Termin związania ofertą – 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą 

uwzględniane. 

Załącznikami do zapytania są:  

Zał. nr 1 – formularz ofertowy 

Zał. Nr 2 – wzór umowy  

                                                                                                                                                              Zatwierdził:   

Wicestarosta Kepiński 

(-) Alicja Śniegocka   
 

 

 

 

 

 

Kępno, dnia 23.08.2019 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na Dostawę wraz z montażem kotła gazowego w budynku Starostwa 

Powiatowego w Kępnie , Wydział Geodezji, ul. Staszica 12  

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

NIP:…………………………… ………………. REGON:…….……………………………  

Telefon / fax/e-mail ………………………………………………………………………….. 

niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym 

oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

sztuki budowlanej za cenę: 

netto…………zł, obowiązujący podatek VAT .... % …….. zł, 

cena brutto ……… zł, (słownie ……………………………………………..……………………..) 

2. Jednocześnie oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy 

żądanych zastrzeżeń, 

3. Potwierdzam realizację całego zamówienia w terminie 30 dni  od podpisania umowy,  

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności tj 30 od dnia otrzymania faktury,  

5.Okres związania ofertą 30 dni,.  

6. Oświadczam, ze posiadam  uprawnienia do wykonywania określonej działalności i znajduje się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Ponadto, oświadczam, iż: 

- wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty, 

- przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 30 dni  od podpisania umowy. 

7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam : 

1) .Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

2) Polisa na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  

3) Wykaz osób  legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji wymienionych poniżej: 

Kierownik robót sanitarnych –   z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sieci i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych   

4) Kosztorys robót należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. 

7. Oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO *wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i zapoznałem te osoby z klauzulą informacyjną załączoną  

przez Starostwo Powiatowe w Kępnie do dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę wraz z montażem kotła gazowego w 

budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie , Wydział Geodezji, ul. Staszica 12  

*RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

 

 

……………..., dnia …….…………. r. 

…………………………………………… 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 

reprezentowania  wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 

Umowa /Wzór 
W dniu ………… 2019 r. pomiędzy Powiatem Kępińskim zwanym w dalszej części umowy 

Zamawiającym reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kępińskiego, w imieniu którego działają : 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński 

2. Alicja Śniegocka - Wicestarosta Kępiński    

a ………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 

z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa 

zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).) została zawarta umowa o następującej 

treści:  

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje: Dostawę wraz z montażem kotła gazowego w 

budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie , Wydział Geodezji, ul. Staszica 12  

2. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określają: 

a) Zapytanie ofertowe,  

b) Oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy.    

3. Zakres rzeczowy umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego wykonawstwa. 

§ 2 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w której wykonywane 

będą prace. 

§ 3 

1.  Całkowite zakończenie przedmiotu umowy ustala się w terminie  30 dni od podpisania umowy.    

2. Za zakończenie prac będących przedmiotem umowy strony uznają datę pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego, obejmującego wszelkie 

czynności, których wykonanie w ramach umowy ciąży na Wykonawcy. 

§ 4 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie:   

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku – Prawo Budowlane. 

3.Wykonawca ustanawia: kierownika robót sanitarnych w osobie: …………………….  

§ 5 

1. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych 

znajdujących się na placu budowy i zapleczu placu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie placu budowy, strzec 

mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze  

i zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo 

Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

5.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  

i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

§ 6 

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości robót objętych umową po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. 

§ 7 

1. Strony ustalają, że za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w wysokości: ...... (słownie złotych:…), Cena zawiera należny podatku VAT.  
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2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół końcowy odbioru robót potwierdzony 

przez strony.  

3. Zapłata Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur przejściowych . 

5. Wykonawca w przypadku opóźnień w zapłacie uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności.  

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych . 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm).  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną. 

§ 9 

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i 

w podanych wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu 

umowy zgodnie § 7 ust. 1, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego zgodnie z § 7 ust. 1, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego zgodnie z §7 ust. 1.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego zgodnie z § 7 ust. 1. 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany 

przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub 

rękojmi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę 

w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać 

wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu 

usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

3. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić ich 

wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy zawarte w Kodeksie 

cywilnym.  

§ 13 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający                                                                                                               Wykonawca 


