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O G Ł O S Z E N I E 
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg 

nieograniczony 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
Parkowa 9 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
ogłasza przetarg nieograniczony  
 
na : 

„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: 
Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn” 

 
Wspólny Słownik Zamówień: 74260000-9  
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

- wykonanie w oparciu o posiadany przez Zamawiającego audyt energetyczny, dokumentacji 
technicznej dla 38 budynków mieszkalnych ( dla 51 budynków /I etap/ Zamawiający posiada 
dokumentację techniczną); 

- ocieplenie ścian zewnętrznych stropów piwnic i stropów poddasza oraz wykonanie wewnętrznej 
instalacji CO wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót 51 
budynków w tym: 49 budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 224 208 m3 oraz dwa budynki 
uŜyteczności publicznej tj. Dom Kultury o kubaturze 4445 m3 i Dyrekcja ZGK i M o kubaturze 
3466 m3, które stanowią pierwszy etap realizacji w terminie 2005 – 2006 r.; 

- w roku 2005 wymagane jest wykonanie wymienionych wyŜej robót na 18 budynkach 
mieszkalnych o łącznej kubaturze 107732 m3 łącznie z odbiorami, uruchomieniem instalacji CO i 
rozliczeniem finansowym z funduszami pomocowymi. 

- ocieplenie przegród zewnętrznych oraz wykonanie instalacji ogrzewania wewnętrznego CO wraz 
z robotami towarzyszącymi w 38 budynkach mieszkalnych o łącznej kubaturze 350338 m3 
zgodnie z audytem i wykonaną w ramach zamówienia dokumentacją co stanowi II etap realizacji 
w okresie 2006 – 2007 r.  
Po stronie technicznej obowiązkiem Inwestora Zastępczego będzie przejęcie wszystkich 
obowiązków inwestora, jakie nakłada na niego Prawo budowlane, to jest zorganizowanie 
procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia a w szczególności zapewnienie: 

- przygotowania w oparciu o audyt energetyczny w uzgodnieniu z Zamawiającym programu 
funkcjonalno uŜytkowego na potrzebę wykonania dokumentacji technicznej dla 38 budynków (II 
etap);  

- opracowania projektów stosownie do potrzeb i uzyskanie wymaganych pozwoleń; 
- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia i 

przyjmującego na siebie wszystkie obowiązki wynikające z Prawa budowlanego dla tej funkcji; 
- wyznaczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego z powierzeniem im obowiązków wynikających 

z Prawa budowlanego dla tej funkcji; 
- kontroli prawidłowości przebiegu realizacji oraz sumienności osób pełniących funkcje 

inspektorów nadzoru i kierownika budowy; 
- organizowania niezbędnych narad; 
- zwoływania i przeprowadzania odbiorów; 
- współpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego; 
- współpracy i koordynacji robót z Wykonawcą i administratorem lub Zarządami budynków 

(właścicielami 44 budynków są Wspólnoty mieszkaniowe); 
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- przestrzegania harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz terminów jego realizacji; 
- prowadzenia i gromadzenia dokumentów budowy i przekazywania ich Zamawiającemu 

sukcesywnie wg potrzeb; 
- kontroli i opisywania wystawionych przez Wykonawcę faktur 
- rozliczeń bieŜących i końcowych inwestycji zgodnie z wymogami instytucji 

współfinansujących.(WFOŚ i EKOFUNDUSZ) 
- prowadzenia bieŜących uzgodnień w zakresie rozliczeń finansowych z funduszami celowymi 

oraz Gminą. 
- rozliczania kwot fakturowanych na Wspólnoty i Gminę, zgodnie z kluczem podanym przez 

Zamawiającego. (Gminę), 
- sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia inwestycji na majątek Gminy, 
- dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu powstających obciąŜeń wynikających z 

wykonanych robót i usług w oparciu o zweryfikowane faktury. 
Termin wykonania zamówienia : zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 
(zakończenie) do 14.12.2007 r. 
Termin związania ofertą: 18.06.2005 r. 
Wadium: 5 000.00 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 zł) na rachunek bankowy (numer podany w 
SIWZ) lub w inny sposób przewidziany w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych do dnia  
19.05.2005 roku  do godz. 1030. 
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20 zł (BRUTTO) 
moŜna otrzymać w Wydział Inwestycji i Remontów Al. Św. Barbary 6  44-230 Czerwionka po 
wniesieniu opłaty w Kasie Nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, ul. 
Parkowa 9. 
Pracownikami   upowaŜnionymi  do kontaktów z wykonawcami są: 

 
1  Zygmunt Grzybek – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów tel.  

  ( 032) 4318104. 
 
Oferty naleŜy składać Wydział Inwestycji i Remontów Al. Św. Barbary 6  44-230 
Czerwionka,Wydział IiR do dnia 2005-05-19 do godz. 10:30. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny , 
ul. Parkowa 9 Sala Rady w dniu 19 maja  2005 r.  o godz. 1100. 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), 
spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w 
art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena –100 % 
 
 Czerwionka-Leszczyny dnia: 2005-05-02 
 


