Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057899/01 z dnia 2021-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne
Roboty budowlane
Wymiana źródła ciepła w budynku Ratusza w Lewinie Brzeskim

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEWIN BRZESKI
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412763
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1
1.4.2.) Miejscowość: Lewin Brzeski
1.4.3.) Kod pocztowy: 49-340
1.4.4.) Województwo: opolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
1.4.7.) Numer telefonu: 774246600
1.4.8.) Numer faksu: 774246648
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@lewin-brzeski.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lewin-brzeski.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057899/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-05-19 08:10

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia

Wymiana źródła ciepła w budynku Ratusza w Lewinie Brzeskim
3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń
piwnicznych budynku Ratusza w celu wydzielenia pomieszczenia kotłowni w obrębie istniejącego
pomieszczenia technicznego. Skucie część istniejącej posadzki betonowej w celu powiększenia
wysokości pomieszczenia. Wykonanie pozostałej części posadzki w postaci cienkowarstwowej wylewki
samopoziomującej. Wydzielenie pomieszczenia kotłowni poprzez wymurowanie lub montaż ścianki
wydzielającej z lekkiej konstrukcji (1x15 GKF DF montowanej obustronnie do stelaża z profili stalowych
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CW 100 z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10cm. ) lub jako murowanej z cegły. Ściany odporności
ogniowej EI60. Montaż drzwi prowadzących z komunikacji do kotłowni oraz z kotłowni do innych
pomieszczeń piwnicznych, stalowych o odporności ogniowej EI30. Wykonanie przy istniejącym biegu
schodów dodatkowego stopnia. Montaż wkładów kominowych w istniejącym koninie. Instalacja kotła
c.o. wraz z wykonaniem prób szczelności. Wykonanie instalacji wodociągowej i elektrycznej.
3.5) Kod waluty: PLN
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-06-08 13:00
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy
spełniająwarunek: - dotyczący zdolności technicznej: Posiada doświadczenie niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonał/zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu kotła grzewczego wraz z
instalacjami o mocy co najmniej 60kW.- dotyczący zdolności zawodowej: Dysponuje osobą,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, która brała udział w robotach budowlanych polegających na
montażu pieca gazowego centralnego ogrzewania wraz z instalacjami.2. Wymagany okres
realizacji - do 3 m-cy od dnia podpisania umowy o roboty budowlane.3. Kryterium wyboru oferty
- cena 60%, udzielenie przedłużonej gwarancji - 40%
SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe informacje i wymagania znajdują się w załączonej SWZ. Warunki umowy - według
załączonego wzoru.
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