
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                       Miejski Zarz ąd Budynków 

25-004 Kielce 
ul. Paderewskiego 20 

tel./fax: (0-41) 344 66 47, 344 61 58, 344 21 39 
e-mail: biuro@mzb.kielce.pl 

www.mzb.kielce.pl. 
 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 

STRONA INTERNETOWA NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ:  www.przetargi.mzb.kielce.pl  

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

„ Całodobowa obsługa serwisowa kotłowni gazowych i olejowych w okresie od 1.10.2006r do 
30.09.2008r, zlokalizowanych w budynkach b ędących w zarz ądzie Miejskiego Zarz ądu Budynków 

w Kielcach” 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 50 50 00 00-0; 50 53 11 00-7 
 
Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych: 
 
Zamawiaj ący nie dopuszcza zło Ŝenia ofert wariantowych  
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  od 1.10.2006  do 30.09.2008 r. 
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY TYCH WARUNKÓW:  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: 
 
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i spełniają wymogi art. 22 ust. 1 tejŜe ustawy; 
- złoŜą ofertę na formularzu ofertowym  
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia rozumiane jako naleŜyte wykonanie w 

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających przedmiotowi 
zamówienia, dla kaŜdego zadania oddzielnie, tzn. 2-ch usług serwisowania kotłowni olejowych dla zadania Nr 1      
i 2-ch usług serwisowania kotłowni gazowych dla zadania Nr 2. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złoŜyć: 
-  wypełniony formularz oferty , 
-  oświadczenie potwierdzające spełnienie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- w przypadku podmiotów zbiorowych – aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 
późn. zm. ) – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych usług w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres działalności 
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia - 
co najmniej 2-e usługi serwisowania kotłowni olejowych i 2-e usługi serwisowania kotłowni gazowych, z 
załączeniem dokumentów ( np. referencji ) potwierdzających, ze usługi te zostały wykonane z naleŜytą 
starannością. 

- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą odpowiedzialne za realizację usługi ze strony 
wykonawcy – co najmniej 2 osoby które posiadają świadectwo kwalifikacyjne do obsługi kotłowni olejowych i 2 
osoby, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne do obsługi kotłowni gazowych wystawione przez 
Stowarzyszenie Energetyków Polskich lub inne uprawnione do tego instytucje, wraz z załączeniem tych 
świadectw. 

- wykaz posiadanego własnego lub dzierŜawionego sprzętu, który będzie niezbędny do wykonania zamówienia.  
 
Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”. 
 
WYMAGANE WADIUM:  1 000,00 PLN 
 
KRYTERIA OCENY OFERT: najni Ŝsza cena - 100 % 

 
WARUNKI UZYSKANIA SIWZ: 
Specyfikacj ę Istotnych Warunków Zamówienia mo Ŝna uzyska ć w siedzibie Zamawiaj ącego – 
Dział Techniczny, lok. nr 104, (po uprzednim zło Ŝeniu wniosku o pobranie SIWZ zawieraj ącego 
nazwę i adres firmy oraz numery telefonu i faxu.)  
Cena SIWZ – 10 zł  
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

Przemysław Wiatkowski 
Lidia śak 

Miejski Zarząd Budynków – lok. nr 104,  
tel. (0-41) 344 66 47 w. 36 i 37 

 
OFERTY NALEśY SKŁADAĆ: 

w sekretariacie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, 
ul. Paderewskiego 20 

do dnia 19 września 2006 r. do godz. 10 00 
 
OTWARCIE OFERT NASTĄPI: 

w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach, 
ul. Paderewskiego 20 – Dział Techniczny, lok. nr 103 

dnia  19 września 2006 r. o godz. 10 30 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert. 
 


