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ZAMAWIAJĄCY 
 
NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec,         
 woj. dolnośląskie, tel. 75-77 12 117, fax. 75-77 12 852, e-mail: zwik@post.pl 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług kominiarskich w 
budynkach należących do zasobów komunalnych administrowanych przez Zakład Usług 
Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2013/2014.  
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie w zakresie: 
a) czyszczenia przewodów kominowych,  
b) przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych,              
c) sporządzenie inwentaryzacji przewodów kominowych poszczególnych pomieszczeń budynku,  
d) wydawanie opinii pisemnej ustalenia wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych lub 
wentylacyjnych.  
Zakres usług kominiarskich dotyczących czyszczenia przewodów kominowych obejmuje:  
a) wybieranie sadzy z kanałów,  
b) wybieranie zanieczyszczeń z otworów spalinowych w trakcie przeprowadzanego przeglądu 
rocznego mieszkań,  
c) sprawdzenie drożności przewodów od pionów kominowych,  
d) sprawdzenie stanu technicznego przewodów,  
e) sprawdzenie właściwej eksploatacji drzwiczek wyciorowych.  
Zakres usług kominiarskich dotyczących kontroli (raz do roku) stanu technicznego przewodów 
kominowych obejmuje sprawdzenie:  
a) przewodów,  
b) stanu głowic i nasad kominowych,  
c) ciągu w kominie,  
d) stanu technicznego przewodów, czopuchów, kanałów, drzwiczek kominowych, wyciorowych, 
ław kominowych, włazów kominowych  
e) prawidłowość podłączeń kominowych.  
Zakres inwentaryzacji przewodów kominowych obejmuje:  
a) sprawdzenie podłączeń do przewodów dymowych, wentylacyjnych i spalinowych poszczególnych 
pomieszczeń budynku oraz urządzeń grzewczo-kominowych,  
b) wykonanie szkicu podłączeń przewodów kominowych poszczególnych pomieszczeń i urządzeń 
grzewczo-kominowych,  
c) ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia grzewczo-kominowego 
 
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej: 
 
TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie 1 maja 2013 r. zakończenie 30 kwietnia 2014 r.  
 
 
 
 
 
 
 



 
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz osób, którymi 
dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
dokumentami potwierdzającymi, że co najmniej jeden z pracowników posiada uprawnienia mistrza 
kominiarskiego oraz, że pozostali pracownicy posiadają dyplomy czeladnicze. 
 
Wymagane jest, aby wykonawca był ubezpieczony od cywilnej oraz ryzyk związanych  
z wykonywana pracą.  
 
INFORMACJA O ŚWIADCZENIU LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA  WYKLUCZENIU NA POD STAWIE ART. 24 
UST. 1 USTAWY 
 
INNE DOKUMENTY 
 
Wypełniony formularz oferty (według załączonego wzoru zał. Nr 1). Wypełniony wykaz budynków 
do czyszczenia przewodów kominowych w 2013 roku i wykaz budynków do przeglądów 
kominowych w 2013 roku (zgodnie z załącznikiem nr 2). 
 
KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena i pełny zakres wymienionych usług. 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Zakład Usług Komunalnych ul. Sikorskiego 40 (I piętro), 59-940 Węgliniec. 
 
Termin składania ofert: 19-04-2013 rok. Godzina 14:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w  
Zakładzie Usług Komunalnych ul. Sikorskiego 40 (I piętro) 
 
Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


