
 
Ogłoszenie nr 510046785-N-2019 z dnia 11-03-2019 r. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im Zwirki i Wigury w Gliwicach: „Regulacja hydrauliczna i modernizacja 
istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na 
energię cieplną budynków po termomodernizacji w ramach zadania pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 
2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 26, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z 
demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”. nr projektu: 
POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji 
na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: 
nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak 
Nazwa projektu lub programu 
POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji 
na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zamówienie było 
przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 516625-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im Zwirki i Wigury w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny 
271189711, ul. Zwirki i Wigury  87a, 44-122   Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322321907, e-
mail sekretariat@smziw.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): http://smziw.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: spółdzielnia mieszkaniowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem 
do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną budynków po termomodernizacji w ramach 
zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych 
należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach 
przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 26, Młodych Patriotów 
1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających 
azbest”. nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa 
likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RI/II/2/2019 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
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II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest regulacja hydrauliczna i modernizacja istniejącej instalacji 
centralnego ogrzewania z dostosowaniem do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną 
budynków po termomodernizacji w ramach zadania: Kompleksowa termomodernizacja budynków 
wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i 
Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, 
Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i 
unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”, nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w 
ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa 
śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
części: Część nr I – ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5, Część nr II – ul. Asnyka 25-31, ul. 
Kusocińskiego 2-6, Część nr III – ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14. 3. Zadanie realizowane 
będzie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, audytami energetycznymi i przedmiarami 
robót dla poszczególnych budynków mieszkalnych usytuowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 
25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23. 
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania 
zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie 
opracowanej dokumentacji pn. „Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji centralnego Ogrzewania” 
dla poszczególnych budynków objętych zadaniem pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
wielorodzinnych mieszkaniowych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i 
Wigury, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, 
Kusocińskiego 2-6, Młodych Patriotów 1-5, Zubrzyckiego 23 wraz z demontażem, usunięciem i 
unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”. 5. W zakresie modernizacji systemu grzewczego 
należy zastosować regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosować instalację (poprzez regulację 
hydrauliczną) do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. 6. W związku z 
termomodernizacją budynków, zmniejszone straty ciepła pomieszczeń, wymagają korekty regulacji 
instalacji centralnego ogrzewania. Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego prace 
modernizacyjne zaprojektowano w zakresie:  wymiany termostatycznych zaworów grzejnikowych;  
wymiany zaworów podpionowych na zawory regulacji dynamicznej;  wymiany zaworów 
regulacyjnych na rozdzielaczach instalacji c.o.;  regulacji instalacji c.o; 7. Usprawnienie dotyczące 
instalacji centralnego ogrzewania, przewiduje w zakresie modernizacji systemu grzewczego należy 
zastosować regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosować instalację (poprzez regulację 
hydrauliczną) do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. 8. Zakres prac do 
wykonania: • płukanie instalacji c.o. • spuszczenie wody z instalacji; • demontaż istniejących 
zaworów podpionowych; • demontaż istniejącej armatury regulacyjnej na rozdzielaczach instalacji 
c.o.; • montaż armatury podpionowej – zawory montować przy zastosowaniu śrubunków; • montaż 
armatury regulacyjnej na rozdzielaczach instalacji c.o.; • uzupełnienie braków izolacji przewodów 
c.o.. • napełnienie wodą instalacji c.o. oraz wykonanie próby szczelności na zimno; • 
przeprowadzenie próby szczelności na gorąco z wykonaniem regulacji oraz inwentaryzacji instalacji 
c.o . Pozostałe roboty budowlane zgodne z dokumentacją techniczną pn. „Projekt Regulacji 
Hydraulicznej Instalacji centralnego Ogrzewania” 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak 
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7 
 
Dodatkowe kody CPV: 45331100-7, 71314200-4 SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 



III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Część nr I – ul. Zubrzyckiego 23, ul. Młodych Patriotów 1-5, 
Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia 
postępowania: 
Podstawa prawna unieważnienia ww. postępowania: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986). Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym 
postępowaniu na część nr I nie została złożona żadna oferta. 
 
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Część nr II – ul. Asnyka 25-31, ul. Kusocińskiego 2-6, 
Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia 
postępowania: 
Podstawa prawna unieważnienia ww. postępowania: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986). Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym 
postępowaniu na część nr II nie została złożona żadna oferta. 
 
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Część nr III – ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14 
Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia 
postępowania: 
Podstawa prawna unieważnienia ww. postępowania: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986). Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym 
postępowaniu na część nr III nie została złożona żadna oferta. 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
  
 
 


