
Białołęka: Remont dachu budynku Gimnazjum w Białołęce. 
Numer ogłoszenia: 161194 - 2008; data zamieszczenia: 15.07.2008 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, woj. dolnośląskie, 
tel. 076 8317135, fax 076 8317033. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.peclaw.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku 
Gimnazjum w Białołęce.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 
Istniejące pokrycie dachu z blachodachówki naleŜy zdemontować po uprzednim 
demontaŜu obróbek blacharskich w tym rynien dachowych . 2.Istniejącą wiatroizolację 
naleŜy rozebrać . 3.Zamontować łaty drewniane 40na80 w rozstawie co 100 cm, 
prostopadle do okapu dachu z mocowaniem do płatwi za pomocą obejm stalowych fi 8 
mm. 4.Na zmontowane łaty, przymocować folię za pomocą zszywek. Folię układać 
równolegle do okapu dachu w kierunku szczytu dachu z zakładem minimum 100 mm. 
Folia w środku rozpiętości pomiędzy łatami powinna lekko zwisać - w najniŜszym punkcie 
około 20 mm. W przypadku wystąpienia konieczności łączenia folii na długości naleŜy to 
wykonać na łacie a zakład folii winien w7ynosić minimum 100 mm. 5.Na ofoliowaną 
płaszczyznę dachu naleŜy przybić łaty drewniane 40na50 mm do łat drewnianych 40na80 
mm, w rozstawie pierwsza i druga łata począwszy od okapu 30 cm pozostałe 35-40 cm w 
zaleŜności od typu- profilu blachodachówki - ( długość tłoczo- nego modułu). Gwoździe 
do łączenia łat ze sobą winny być długo- ści 90 mm- minimalne zagłębienie w dolnej łacie 
40 mm. Zaleca się stosowanie gwoździ ocynkowanych. 6.Łaty drewniane przed 
montaŜem zabezpieczyć czterofunkcyj- nym środkiem ognioochronnym, owadobójczym 
oraz pleśnio- ochronnym i grzybobójczym FOTOS M4. 7.MontaŜ arkuszy pokryciowych 
wykonać według projektu budowlanego Wymiana pokrycia dachowego dachu budynku 
szkoły gimnazjalnej w Białołęce . Projekt do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 
15.10.2008. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

• Informacja na temat wadium: Wysokość wadium na całość zamówienia ustala 
się w kwocie 1.300 złotych, słownie : jeden tysiąc trzysta złotych. 1.Wadium w 
formie pienięŜnej naleŜy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
Bank Spółdzielczy w Głogowie, Nr rachunku : 57864600080000002594020004 z 
dopiskiem na blankiecie przelewu wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - 
Remont dachu budynku Gimnazjum w Białołęce. Kopię dowodu przelewu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem naleŜy dołączyć do oferty. 2)Wadium 
wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej, poręczeniu pienięŜnym SKOK lub poręczeniach udzielanych 
przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, naleŜy w formie 
nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć 
do oferty. 3)Z treści powinno wynikać bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Wadium 
naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 6 sierpnia 2008 
roku do godz. 10.00 5) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w 
podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną 
formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a 
jego oferta zostanie odrzucona.. 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków: A. W postępowaniu mogą wziąć udział 
wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1. określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2 ustawy PZP, 3. posiadaja ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 4. dysponują osobami zdolnymi 
wykonać zamówienie tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynaleŜnymi do 
Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa oraz kierownik budowy 1 osoba. 5.wykonali 
min. 3 roboty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością ( min 200.000 zł kaŜda) 
robotom stanowiącym przdmiot zamówienia, 6. spełniają pozostałe warunki 
wymienione w SIWZ . B. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu Znaczenie warunków zgodnie z formułą: spełnia -nie spełnia, w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, 
wyszczególnionych w rozdz. VI.  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: I. 
wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 



1 do niniejszej specyfikacji, wraz z załącznikami nr 1,2 i 3 1. Wzór umowy nr 342 
-1-08 , akceptowany na kaŜdej stronie przez osobę (-by) prawomocne, z 
wypełnionym zał. Nr 1 - harmonogram rzeczowo -finansowy. 2.Oświadczenie o 
spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, z 
art.22 ustawu Pzp (zał. 1 do SIWZ) 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualnego zaświadczenia 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 wniosków do udziału w postępowaniu. 4.Imienny 
wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na temat 
kwalifikacji zawodowych tych osób ( krótki opis doświadczeń zawodowych ) oraz 
przewidywanych dla nich funkcji w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi 
uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby 
Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do 
rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego (zał. Nr 
2 do form. oferty). 5.Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia , wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.( załącznik 
nr 4 do formularza oferty). 6.Informacja banku, w którym wykonawca posiada 
rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, zapewniającą wykonanie przedmiotu 
zamówienia, w wysokości odpowiadającej złoŜonej ofercie (min. 200.000,00zł.), 
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
7.Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, jakim dysponuje 
wykonawca. 8.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie 
mniejszej niŜ 200.000 zł kaŜda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorów wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały 
wykonane naleŜycie (zał. Nr 3 do form oferty) 9. Polisę, a w przypadku jej braku 
inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności .Wartość sumy 
ubezpieczenia o wartości nie mniejszej niŜ 500.000 zł. 9. Kopia dowodu wniesienia 
wadium. 10.Kosztorys ofertowy, opracowany metodą uproszczoną, zawierający 
zestawienie materiałów wraz z podaniem cen jednostkowych, czynników produkcji 
tj. Ko (wraz z Kz), rbh, Z. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: www.sbip.pl/npeclaw 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 
Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28,67-221 Białołęka. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 06.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28,67-221 
Białołęka, pokój nr 1 (sekretariat). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert). 

 


