Przedmiot: ZRB Jarosław: Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad
gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem - załącznik
nr 1 do umowy) na terenie Jednostki Wojskowej w m. Zamość oraz Chełm
Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
Województwo: mazowieckie
Adres: 02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A
Telefon: 22 101 21 00 do 03
Fax: 22 101 21 04
Strona internetowa: www.zrbwam.pl
Data publikacji: 2012-11-23
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., 02-004 Warszawa, ul.
Tytusa Chałubińskiego 3A, REGON: 14298987700000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest:
1.Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i
usuwanie zaistniałych awarii zgodnie
z załączonym zakresem - Załącznik nr 1) kotłowni i czterech wymiennikowni
o mocy łącznie 4,8 MW wraz z sieciami preizolowanymi o długości 3 988,65 mb
i tradycyjnymi o dł. 3 558,00 mb (długość rur) w kompleksie wojskowym w m. Zamość oraz
kotłowni (pompa ciepła-wymiennik) w kompleksie wojskowym Sitaniec.
2. Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i
usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem - Załącznik nr 1) dwóch kotłowni
gazowych o mocy 460kW, 24kW oraz czterech wymiennikowi kompaktowych o mocy 828 kW, 280
kW, 833 kW, 100kW wraz
z siecią ciepłowniczą preizolowaną o dł. 2 583 mb w Jednostce Wojskowej 4819 w m. Chełm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedur określonych dla postępowań o
szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających kwot określonych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest: 1.Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i
usuwanie zaistniałych awarii zgodnie
z załączonym zakresem - Załącznik nr 1) kotłowni i czterech wymiennikowni
o mocy łącznie 4,8 MW wraz z sieciami preizolowanymi o długości 3 988,65 mb
i tradycyjnymi o dł. 3 558,00 mb (długość rur) w kompleksie wojskowym w m. Zamość oraz
kotłowni (pompa ciepła-wymiennik) w kompleksie wojskowym Sitaniec.
2. Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i
usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem - Załącznik nr 1) dwóch kotłowni
gazowych o mocy 460kW, 24kW oraz czterech wymiennikowi kompaktowych o mocy 828 kW, 280
kW, 833 kW, 100kW wraz
z siecią ciepłowniczą preizolowaną o dł. 2 583 mb w Jednostce Wojskowej 4819 w m. Chełm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedur określonych dla postępowań o
szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających kwot określonych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507210005
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść
wadium w wysokości:
900 zł (słownie: dziewięćset złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007
r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu
składania ofert.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku
PEKAO S. A. Oddział Jarosław Nr 57 1240 6292 1111 0010 3708 7392 z adnotacją: ZRB Jarosław:
Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie
zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem - załącznik nr 1 do umowy) na terenie Jednostki
Wojskowej w m. Zamość oraz Chełm
6. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na
rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu
pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty.
7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Jarosławiu, pok. 14 (od poniedziałku

do piątku w godz. 7-15), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność
z oryginałem.
8. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu
wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
9. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu
wypłacenie wadium.
10. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona
dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2
ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za odrzuconą.
11. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy:
1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zmawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, w okolicznościach o których mowa w części VIII SIWZ w ust. 10 pkt 1), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie,
3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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:
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: www.zrbwam.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2012-12-04 godzina: 09:00, miejsce: ZRB WAM Sp. z o. o.
Kierownictwo Zespołu Budów w Jarosławiu
ul. 3 Maja 80 d
37-500 Jarosław
pokój nr 14
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

