
 
 

                      

 

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 
euro na: 

badanie efektywności energetycznej kotłów zainstalowanych w PAŻP 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. 
z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kontroli 
stanu technicznego kotłów użytkowanych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zgodnie z  
opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia oraz art. 62 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. 
z późniejszymi zmianami w lokalizacjach wskazanych w OPZ. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. cenę  wykonania kontroli  z podziałem na poszczególne lokalizacje (netto i brutto); 

2. warunki płatności (preferujemy przelew w terminie 21 dni od daty otrzymania 
faktury); 

3. okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni). 
 
Do oferty powinny być dołączone: 

− kopie uprawnień firmy oraz osób do wykonywania usługi   
− aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, 
− kopia Regonu,   
− zaświadczenie o nadaniu numeru NIP. 

 

Zamawiający informuje, iż kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie:  

cena wykonania usługi 100% 

 
Oferty prosimy składać do dnia 9 stycznia 2014 r. na adres: Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej , Dział Zakupów, 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a, lub pocztą elektroniczną   

na adres: g.jakubik@pansa.pl. W przypadku wysłania oferty pocztą elektroniczną proszę 
o przesłanie oryginału oferty (w wersji papierowej) na powyżej podany adres. Brak 
nadesłania oryginału oferty w terminie 7 dni od dnia 9 stycznia 2014 r. spowoduje 
wykluczenie oferty przesłanej elektronicznie. 

 
Dodatkowe informacje: 
w zakresie technicznym tel. nr 22 574 60 33; 
w zakresie handlowym tel. 22 574 52 05. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1  

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest okresowa kontrola stanu technicznego kotłów 
z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb 
użytkowych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 
 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi 
zmianami) okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów 
z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb 
użytkowych podlegają: 

- co najmniej raz na 2 lata – kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym 
o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, 

Kontrola przeprowadzona być powinna przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
branża sanitarna oraz świadectwa kwalifikacyjne grupa 2 E i D. 

W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonanych zaleceń z poprzedniej kontroli. 
Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW, 
użytkowane co najmniej 15 lat licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, 
powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę jednorazowej kontroli obejmującej 
ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów 
instalacji oraz dostosowania do funkcji jaką ma ona spełniać. 
 
WYMAGANIA: 

a. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b. posiadanie wiedzy i doświadczenia,  

c. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  

d. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia w zakresie opisanym przez Zamawiającego. 

 

 

 



 
 

Wykaz Kotłów, lokalizacja  oraz okres eksploatacji . 

 

l.p. Rodzaj kotła typ 
Rodzaj 
paliwa 

Ilość Rok prod. 
Moc 

nominalna 
[kW] 

Lokalizacja 
Okres 

eksploatacji 

1    Wodny 
niskotemperaturowy 

16 PGA 
Omnimat 

Olej 
opałowy 

lekki 
2 1997 1600 

Wieżowa 8 
02-147 

Warszawa. 
15 lat 

2 Wodny 
niskotemperaturowy 

Paromat -
Simplex 
Viessmann 

j.w. 1 1997 225 j.w. 15 lat 

3 Wodny 
niskotemperaturowy 

Vitoplex100 
Viessmann 

j.w. 1 2004 105 

Glewice 1 

72-100 
Szczecin 
Goleniów 

2 lata 

4 

 

Wodny 
niskotemperaturowy 

L120 C 

Brötje 
j.w. 2 2011 120 

Jasionka 
945, 36-002 

Jasionka 

Rzeszów 

2 lata 

5 

 

Wodny 
niskotemperaturowy 

GT335 De 
Dietrich 

j.w. 2 2011 115 

Łódź 

ul. gen. St. 
Maczka 35 

94-328 

 

2 lata 



 
 

 


