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WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY
WIĄZOWNICA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ.
Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o
świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich
podstawie. Gmina Wiązownica oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ będą zawierać odrębne umowy wynikające z
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE
KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY WIĄZOWNICA.
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie
Zamawiającego), w imieniu: • Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piwodzie z
Filią w Cetuli • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zapałowie • Szkoły Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w
Wiązownicy • Szkoły Podstawowej w Manasterze • Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy • Zespołu Szkół w
Szówsku Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego Zamówienie – kompleksowa dostaw gazu ziemnego do obiektów
wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01.01.2020 r. do
31.12.2021 r. wynosi 4 222 548 kWh. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za
sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna. 2) Szacunkowa wartość
zamówienia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi 712 347,05 zł. W kosztach ponoszonych w całym okresie
korzystania z przedmiotu zamówienia nie zostały uwzględnione ewentualne opłaty za przekroczenie Mocy umownej, opłaty z
tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
oraz inne dodatkowe opłaty ustalone w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej, która obowiązuje zarówno wszystkich Wykonawców jak i Zamawiających (sprzedawców i odbiorców), na
zasadach wynikających z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte
zostały w zał. nr 1 do SIWZ.
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Rozmiar

1.

SIWZ

236.50 Kb

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

33.30 Kb

3.

Prognozowane zużycie gazu

20.75 Kb

4.

Formularz oferty

20.20 Kb

5.

Formularz cenowy

17.86 Kb

6.

Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu

21.11 Kb

7.

Oświadczenie - podstawy wykluczenia z postępowania

22.47 Kb

8.

Istotne postanowienia umowy

32.89 Kb

9.

Pełnomocnictwo

34.40 Kb

10.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

31.50 Kb

11.

Wykaz wykonanych dostaw

36.50 Kb

12.

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

32.50 Kb

13.

Informacja o podwykonawstwie

32.84 Kb
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Remont budynku remizy OSP w Mołodyczu
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Dodano plik Korekta treści umowy stanowiącej zał. do zapytania.docx

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo – budowlanych i termomodernizacyjnych budynku istniejącej
remizy OSP w miejscowości Mołodycz.
3.2 Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych oraz docieplenia ścian zewnętrznych budynku
styropianem EPS o wsp. przewodzenia ciepła: min. 0,038 [W/(mK)] wraz z wyprawą z tynku cienkowarstwowego
silikonowego, wymianą parapetów zewnętrznych, dociepleniem stropu nad garażem i świetlicą, styropianem EPS 100 gr. 20
cm. z wylewką gr. 4 cm. oraz wymianą pokrycia dachowego budynku wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi.
3.3 Zakres robót obejmuje w szczególności:
1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
●
●
●
●
●
●
●
●

demontażu pokrycia dachowego,
demontaż rynien i rur spustowych,
demontaż obróbek blacharskich,
demontaż parapetów zewnętrznych,
zamurowania otworów okiennych,
rozebranie izolacji stropu,
demontaż krat okiennych,
rozebranie schodów zewnętrznych,

2. Roboty budowlane termomodernizacyjne i towarzyszące:
●

sprawdzenie

przyczepności istniejącego tynku do podłoża i ewentualne usuniecie

odpadających elementów,
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

uzupełnienie ubytków zaprawa tynkarską,
docieplenie ścian zewnętrznych murowanych – styropian gr. 10 cm, + siatka na zaprawie klejowej,
docieplenie stropu - styropian gr. 20 cm + wylewka gr. 4 cm.,
wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych o uziarnieniu 1,5 mm. kolor II gr. o fakturze „Baranek”,
wykonanie obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej płaskiej,
montaż rynien i rur spustowych,
wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej (blachodachówka) na łatach,
wykonanie podbitki okapu z desek struganych gr. min. 1,5 cm.,
częściowa zabudowa otworu w stropie nad garażem,
montaż schodów strychowych i wyłazu dachowego,
instalacja odgromowa budynku ( zwody poziome i pionowe bez otoku),
schody zewnętrzne z krawężników i kostki brukowej gr. 6 cm. (kostka szara),

3.4 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych robót, ujętych w opisie przedmiotu zamówienia i
przedmiarze robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Do wbudowania mogą być użyte tylko i wyłącznie
materiały i urządzenia nowe.
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1.

Spec. zapytania ofertowego

52.55 Kb

2.

Formularz oferty

17.72 Kb

3.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

15.12 Kb

4.

Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

15.21 Kb
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5.

Oświadczenie RODO

13.37 Kb

6.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

17.25 Kb

7.

Projekt umowy

130.00 Kb

8.

Wykaz wykonanych zamówień

14.18 Kb

9.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór

19.43 Kb

10.

Przedmiar robót

1.48 MB

11.

Korekta treści załącznika - projektu umowy

18.14 Kb
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